
REGULAMENTO DO 1ºCONCURSO DE FOTOGRAFIA 

 “GEOMETRIA NA NATUREZA” 2016 

1- Condições de participação 

1.1. A participação está aberta a toda a Comunidade Educativa – alunos, funcionários, professores, e 

encarregados de educação, do Agrupamento Escolas de Matosinhos. Estão excluídos os membros do júri e 

fotógrafos profissionais. 

1.2. Neste concurso há três categorias.  

- A categoria A para alunos do 1.º e 2.º ciclo do ensino básico. 

- A categoria B para alunos do 3.º ciclo do ensino básico. 

- A categoria C para professores, funcionários e encarregados de educação.  

2. Tema do Concurso 

2.1. O Concurso de Fotografia – “A Geometria na Natureza" apela ao olhar do que nos rodeia, procurando 

uma ligação entre as formas geométricas encontradas na Natureza, as simetrias e outras ligações à 

Matemática. 

É uma iniciativa promovida pelo Departamento de Matemática e Ciências Experimentais em parceria com o 

Departamento de Expressões. Os professores responsáveis por esta atividades são as docentes Gisela 

Castro e Virgínia Ferreira.  

3. Objetivos do concurso 

3.1. Pretende-se com o concurso: 

 Realçar/apreciar formas geométricas existentes na Natureza; 

 Estimular a imaginação dos participantes, principalmente dos alunos; 

 Promover um maior envolvimento entre a Escola e a Comunidade Escolar. 

4. Data do concurso 

4.1. Os trabalhos devem ser enviados em suporte digital até ao dia 23 de maio de 2016, para o email 

geometria.natureza@gmail.com. Também podem ser entregues às professoras responsáveis ou aos 

professores(as) de Matemática ou de Ciências Naturais. 

5. Características dos trabalhos 

5.1. As fotografias a concurso podem ser a cores ou a preto e branco. As fotografias devem ser entregues 

em suporte digital, numa pen, ou cartão de memória. As fotografias entregues numa pen serão copiadas 

para uma pasta. O suporte digital será devolvido ao participante.  

5.2. Em qualquer forma de entrega, cada fotografia deve ser identificada com: 

- Título da fotografia;  

- Nome, nº e turma (no caso dos alunos); 

- Nome, telefone, email e relação com a escola (no caso dos funcionários, professores e encarregados 

de educação); 

- Local onde a fotografia foi tirada; 

- Data de entrega. 
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No caso das fotografias serem enviadas por email, em cada mensagem deve ser anexada uma fotografia. 

No corpo da mensagem deve seguir a identificação da mesma. 

5.3. As fotografias terão de estar relacionadas com o tema "A Geometria na Natureza". 

5.4. Os concorrentes poderão participar no Concurso com o máximo de três fotografias que terão de ser 

originais. 

5.5. Os trabalhos serão avaliados pelo júri sendo garantido o anonimato dos seus autores. 

5.6. Os organizadores reservam-se o direito de não admitir a concurso os trabalhos que não cumpram as 

condições descritas neste regulamento. 

6. Critérios de apreciação 

6.1. As fotografias serão avaliadas de acordo com: 

 a sua relevância para o tema em questão,  

 a originalidade,  

 o impacto visual, 

 atração estética da fotografia. 

7. Júri 

7.1. O júri é composto pelos seguintes elementos: 

 1 elemento da Direção; 

 1 representante de Matemática; 

 1 representante de Ciências Naturais; 

 1 representante de Educação Visual; 

 1 representante dos Auxiliares da Ação Educativa; 

 1 representante da Associação de Pais; 

 1 Profissional qualificado na área de fotografia. 

7.2.Cabe ao júri decidir sobre a resolução de qualquer caso omisso no presente regulamento. As decisões 

do Júri são soberanas, não sendo admitido recurso. 

8. Utilização de imagens 

8.1. Sem prejuízo dos direitos de autor reconhecidos à obra fotográfica o Agrupamento de Escolas de 

Matosinhos ficará autorizado a usar e publicar os trabalhos entregues num blog ou numa exposição que 

decorrerá no final do ano letivo. 

9. Divulgação do Concurso 

9.1. O Regulamento do Concurso será divulgado na página do Moodle, no site da escola e afixado na 

entrada do polivalente e da Biblioteca. 

10. Prémios 

10.1. Será atribuído um prémio aos três melhores trabalhos, em cada uma das categorias. 

10.2. Os prémios a atribuir serão distribuídos durante a última semana de aulas. 

11. Disposições finais 

11.1. Para o esclarecimento de qualquer dúvida deverão contactar, diretamente ou via e-mail 

(geometria.natureza@gmail.com), as respetivas professoras responsáveis pelo concurso. 
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