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CONCURSO DE FOTOGRAFIA
“Um outro olhar sobre o meu bairro”

REGULAMENTO
Introdução
O Projeto Caça Talentos lança o concurso “Um outro olhar sobre o meu bairro”.
O concurso decorre entre 03 de fevereiro e 13 de março de 2020.
Objetivos
O concurso tem como objetivos explorar novas linguagens artísticas; promover o gosto pela fotografia;
estimular a perceção, a criatividade e a sensibilidade estética dos nossos alunos; desenvolver a atenção
perceptiva e o olhar crítico sobre a realidade que nos cerca.
Destinatários
O concurso é dirigido aos alunos de todos os níveis de ensino do Agrupamento de Escolas Mães d’Água.
Trabalhos a apresentar a concurso
São admitidas a concurso, imagens originais, a preto e branco ou a cor, em suporte digital.
As imagens entregues devem ser acompanhadas com a seguinte informação: autor, ano, turma, data, local
do registo e legenda descritiva da fotografia.
Cada aluno pode concorrer apenas a título individual e com um número máximo de três fotografias.
O candidato assume com total responsabilidade o teor e autenticidade dos registos de imagem enviados.
Só serão aceites para concurso os trabalhos que cumpram os objetivos específicos deste regulamento e
respeitem os parâmetros do Regulamento Interno do Agrupamento.
Prazos de entrega
Os trabalhos a concurso devem ser enviados até ao dia 06 de março de 2020 para o seguinte email:
trabalhosparaavalia gmail.com.
Critérios de avaliação
Os trabalhos admitidos são avaliados de acordo com os seguintes critérios: a) Coerência e pertinência
temática (espaço e vida do bairro; b) Qualidade técnica; c) Originalidade.
Júri
O júri de avaliação é composto pelo fotógrafo Luís Calhau e pela professora Isabel Dias.
Prémios
Os trabalhos serão expostos no final do 2º período e divulgados no Jornal da escola.
O vencedor ganhará um book fotográfico de 80 fotografias, realizado por um fotógrafo profissional.
O 2º e 3º lugar ganharão um registo fotográfico, realizado por um fotógrafo profissional, de 30 e10
fotografias, respetivamente.
Divulgação
Os trabalhos admitidos a concurso passarão a fazer parte do espólio da escola, podendo as imagens ser
utilizadas internamente, no âmbito de exposições ou iniciativas de divulgação do Projeto Caça Talentos.
A coordenação Profª Isabel Dias
Amadora, 27 janeiro de 2020

