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Regulamento concurso de fotografia 
 
ENQUADRAMENTO  

O concurso de fotografia, “Sítios com História”, é um concurso dinamizado pelo grupo de              
história do Agrupamento de Escolas de Arraiolos. 

O concurso é aberto à participação de todos os alunos que frequentam o agrupamento de               
escolas de Arraiolos, independentemente do ano ou ciclo de escolaridade.  

 

OBJECTIVOS  

1.1. O  concurso  tem  como  principais objectivos: 

Sensibilizar os alunos, por forma a mobilizar os seus sentidos para a capacidade de              
observação do meio  que o rodeia;  

Desenvolver e valorizar competências técnicas e estéticas de criatividade no âmbito           
da fotografia e do património construído;  

Valorizar o papel que as ciências sociais e humanas tem na observação do quotidiano              
e na preservação da memória.  

1.2 Todos  os  trabalhos  a  concurso  serão  publicados  no  site  da  escola.  

 

CONCORRENTES  

2.1. Cada  participante  poderá  apresentar até  dois  trabalhos, por categoria.  

2.1. A  mesma  fotografia  poderá  ser submetida  a  concurso  em  várias  categorias.  

 

ESPECIFICAÇÕES  TÉCNICAS  DE ACESSO  

3.1. Os  participantes  deverão  apresentar as  fotografias  com  as  seguintes  especificidades: 

I - as fotografias, a cores ou a preto e branco, têm como mote "sítios com história"; 

II  –  As  fotografias  deverão  ser enviadas  em  formato digital para o endereço... 



 

III – A cada fotografia deverá ser dado um título que exprima o significado da               
imagem.  

IV – Cada fotografia deve ser acompanhada de uma memória descritiva onde            
conste o título da fotografia e uma breve descrição, motivo fotografado, a data em              
que foi feito o registo fotográfico e/ou a razão da sua apresentação a  concurso.  

V  –  Cada  fotografia  deve  mencionar  a(s)  categoria(s) a que concorre.  

 

3.2. As  categorias  desta  edição  são:  

Pessoas 

Sítios  

 

ENTREGA DOS TRABALHOS  

4.1. Os trabalhos devem ser enviados até ao dia ao final do 2º período, para o endereço de                  
e-mail ... 

4.2. Os concorrentes devem apresentar as fotografias e respectivas memórias descritivas, o            
nome do  concorrente e a menção Concurso de  Fotografia.  

 

JÚRI  

5.1. As fotografias serão apreciadas por um júri composto por: 

um elemento designado pela diretora, podendo ser a própria, 

Um elemento designado pelo departamento de ciências sociais e humanas;  

Um elemento designado pelo município,  

Um elemento designado pelo conselho geral;  

 

5.2. O júri delibera até ao dia .  

5.3 O Júri reserva-se o direito de não atribuir prémios se a falta de qualidade dos trabalhos o                  
justificar e atribuir prémios ex-aequo.  

5.4. Da  decisão  do  Júri não cabe  reclamação. 

5.5. Os casos omissos neste regulamento serão resolvidos por deliberação do júri.  



 

 

 

PRÉMIOS  

6.1. Serão atribuídos os seguintes prémios às melhores participações: 

● (...) 

6.2. Todos os concorrentes receberão um certificado de  participação.  

6.3. Os concorrentes premiados serão avisados através de e-mail e serão divulgados os             
resultados no site da  escola.  

 

EXPOSIÇÃO  

7.1. Será realizada uma exposição durante o mês de (...) com o apoio da (Câmara Municipal                
de  Arraiolos), onde será exposta uma selecção dos melhores trabalhos.  

 

DIREITOS  DE PROPRIEDADE INTELECTUAL  

8.1. Os concorrentes transmitem ao agrupamento de escolas de Arraiolos os direitos autorais             
sobre todas as criações que apresentem no âmbito do presente concurso, para reprodução nos              
Órgãos de Comunicação Social, Catálogos e outros documentos considerados pertinentes          
para a organização.  

8.2. Ao agrupamento de escolas de Arraiolos está reservado o direito de elaborar um              
catálogo e/ou publicar nos órgãos de comunicação social os trabalhos premiados           
acompanhados do nome dos seus autores, não podendo os concorrentes fazê-lo por si antes              
da  decisão do Júri.  

 

DISPOSIÇÕES  GERAIS  

9.1. Serão admitidos a concurso os trabalhos que respeitem o presente regulamento.  

9.2. Os casos omissos neste Regulamento serão resolvidos por deliberação do júri.  

9.3. Eventuais esclarecimentos devem ser solicitados ao docente Manuel Dinis Cabeça,           
pessoalmente ou pelo endereço eletrónico mcabeca@aearraiolos.net. 


