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Biblioteca Escolar 

I CONCURSO DE FOTOGRAFIA 
 

“O meu Colégio” 
 
 

Regulamento 
 
 

1. Introdução 
 
 O concurso de fotografia é um concurso dinamizado pela Biblioteca do Colégio, aberto à 
participação de todos os alunos do 1º ao 12º ano de escolaridade. 

 
 
 

2. Objetivo 
 

O concurso tem como principal objetivo sensibilizar os alunos, por forma a mobilizar os seus 
sentidos para a capacidade de observação do meio que o rodeia e incentivá-los a desenvolver e a 
valorizar competências técnicas e de criatividade no âmbito da fotografia.  

 
Todos os trabalhos a concurso serão publicados no site da Biblioteca. 

 
 

3. Destinatários 
 
 O concurso é dirigido a todos os alunos do 1º ao 12º anos. 
 

 
 

4. Apresentação do concurso 
 
 São admitidas a concurso, imagens originais, a preto e branco ou a cor, em suporte digital.  
 
 A cada imagem deve ser atribuído um título alusivo e pertinente.  
 
 Cada aluno pode concorrer apenas a título individual e com um número máximo de três 
trabalhos.  
 
 O candidato ou, quando menor, o seu encarregado de educação, é responsável pela 
autenticidade do trabalho apresentado.  
 
 Cada trabalho deve ser identificado de acordo com a seguinte estrutura: Nível de 
Ensino_Autor_Ano/Turma_Nomedafotografia. 
 
 Exemplo:  

1Ciclo_JoanaSantos_2A_Nomedafotografia 
 
 Os participantes deverão apresentar as fotografias com as seguintes especificidades: 
 

a) As fotografias terão como tema aspetos relacionados comos espaços do Colégio; 
b) As fotografias deverão ser entregues em formato digital; 
c) A cada fotografia deverá ser dado um título que exprima o significado da imagem; 
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d) Cada fotografia deve ser acompanhada de uma memória descritiva onde conste o título da 
fotografia e uma breve descrição do local, motivo fotografado, a data em que foi feito o 
registo fotográfico e /ou a razão da sua apresentação a concurso 

e) Cada fotografia deve mencionar as categorias a que concorre. 
 
 

As categorias do concurso são:  
 

 Paisagem Natural; 

 Paisagem Humana; 

 Animais; 

 Edifícios; 

 Desporto; 

 Retrato. 
 

  
 

5. Prazos 
 

 
 As fotografias e respetivos títulos devem ser enviados até ao dia 18 de março de 2016 
para o endereço de e-mail biblioteca@colegiovascodagama.pt 
 

 
 

6. Critérios de avaliação 
 
Os trabalhos admitidos são avaliados de acordo com os seguintes critérios: 
 
a) Coerência imagem/tema 
b) Qualidade técnica 
c) Qualidade estética 
d) Originalidade/Criatividade 
 

 
 
 

7. Júri 
 

 
 O júri de avaliação, em número ímpar, é composto por representantes da Direcção, da 
Biblioteca, dos professores e dos alunos. 
 
 

 
8. Prémios 

 
 Todos os participantes receberão um certificado de participação.  
 
 Para atribuição de prémios, serão constituídos os seguintes escalões:  
 

a) 1º Ciclo   
b) 2º Ciclo  
c) 3º Ciclo  
d) Secundário  
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9. Divulgação 
 

Os trabalhos premiados / Os trabalhos admitidos a concurso / Os trabalhos que 
apresentarem qualidade passarão a fazer parte do espólio da Biblioteca, dando o participante 
autorização para a sua divulgação/reprodução em diversos suportes, no âmbito das 
atividades do Colégio.  

 
Os trabalhos serão divulgados na semana de 16 a 20 de maio, na Biblioteca. 
 
 

10. Considerações finais 
 

 
 

 A candidatura a este concurso implica a total aceitação dos termos deste Regulamento. O 
não cumprimento de qualquer um dos termos do presente Regulamento, por parte de qualquer 
uma das candidaturas, constitui motivo bastante para exclusão do concurso. 
 
 
 

A Responsável da Biblioteca 
 

Meleças, 14 de outubro de 2015 


