
  
 

Introdução  
O presente concurso é organizado pela Oficina 
Criativa e pretende incentivar, divulgar e 
premiar a criatividade na área da fotografia da 
comunidade educativa do Agrupamento de 
Escolas Pioneiros da Aviação Portuguesa.  

 
Objetivo  
O concurso visa selecionar e premiar 
fotografias originais subordinadas ao tema 
"CONTRASTES”. 
Pretende, ainda, estimular a sensibilidade 
estética, a criatividade e o aperfeiçoamento da 
prática fotográfica dos alunos desta instituição.  

 
Destinatários  
O Concurso é dirigido a todos os alunos do 9º 
ano e do Ensino Secundário do Agrupamento 
de Escolas Pioneiros da Aviação Portuguesa. 

 
Caraterísticas e 
apresentação das 
fotografias  
 
Disposições gerais:  
As candidaturas são feitas a título individual e 
anónimo.  
Cada candidato deve-se fazer representar por 
um PSEUDÓNIMO e pode apresentar a 
concurso até um máximo de três registos 
fotográficos originais. 

 
O PSEUDÓNIMO usado deverá ser o 
mesmo para todos os campos do processo. 
Cada fotografia deve obedecer aos seguintes 
requisitos:  
• O registo pode ser feito a cores ou a preto 

e branco, sem recurso a tratamento digital 
posterior da fotografia.  

• Cada imagem deve obedecer ao tema do 
concurso. 

• Se as fotografias incluírem pessoas, estas não 
devem ser explicitamente identificáveis.  

• As fotografias devem ser entregues em 
DUPLICADO: em formato DIGITAL e em 
formato IMPRESSO em papel fotográfico. 

 
VERSÃO DIGITAL das fotografias 
entregues a concurso:  
• As fotografias deverão ser enviadas para o 

email oficinacriativaesa@gmail.com;  
• No Assunto do email deverá apenas 

estar escrito o PSEUDÓNIMO do 
participante e não deverá haver mais 
nenhum elemento de identificação no 
corpo do e-mail;  

 
 

 
• As fotografias deverão vir anexadas (e não 

no corpo do e-mail), com boa resolução, no 
mínimo com 2000 KB (2 MB) 

• No nome do ficheiro de cada fotografia 
deverá constar o PSEUDÓNIMO escolhido 
pelo participante.  

 
VERSÃO IMPRESSA das fotografias 
entregues a concurso:  
• As fotografias deverão ser impressas em 

papel fotográfico, com o formato 15x20 
(em qualquer orientação);  

• A entrega das fotografias deverá ser 
feita num ENVELOPE SELADO no 
CENTRO DE RECURSOS da Escola 
Roque Gameiro e no CENTRO DE 
RECURSOS da Escola Secundária da 
Amadora, e colocado numa caixa 
destinada para o efeito.  

• Mediante a entrega das fotografias, o 
participante deverá preencher e assinar 
um impresso próprio junto do 
responsável que rececionou o envelope 
com a participação a concurso;  

• Este envelope deverá apenas conter, 
com letra legível e em lugar visível, o 
PSEUDÓNIMO escolhido 

• Dentro deste envelope deverá ainda 
haver outro envelope, mais pequeno, 
igualmente selado, identificado por 
fora com o mesmo PSEUDÓNIMO;  

• Dentro do envelope mais pequeno 
deverão constar os seguintes dados 
identificativos do participante: NOME 
COMPLETO, EMAIL, TELEFONE e N.º de 
FOTOGRAFIAS ENTREGUES; os alunos 
deverão ainda mencionar o seu NÚMERO, 
ANO, CURSO, TURMA e IDADE. 

 

Prazo e forma de entrega 
das fotografias  
As fotografias deverão ser entregues no 
CENTRO DE RECURSOS da escola a que 
pertences até às 17:00H, do dia 20 de março 
de 2017 
 

Critérios  
de avaliação e seleção  
Cada candidato apenas poderá ter uma 
fotografia vencedora, embora possa colocar a 
concurso até três registos fotográficos, 
conforme já mencionado. No caso de mais do 
que uma fotografia do mesmo participante 
obter classificação equivalente a prémio, apenas 
será considerada a fotografia que ficou melhor 
classificada.  
As participações que não obedeçam 
estritamente ao presente regulamento 
serão excluídas do concurso.  
 
 
 

 
À Oficina Criativa é reservado o voto de 
qualidade no caso de empate.  
 
Os registos fotográficos a concurso serão 
avaliados de acordo com os seguintes critérios: 
Adequação ao tema do concurso; 
Originalidade; Criatividade; Qualidade estética; 
Qualidade técnica. 
  
Júri  
O júri é composto por um elemento da 
Direção da Escola, pelo coordenador do 
Departamento de Artes Visuais, por uma das 
coordenadoras do Grupo de Artes Visuais do 
agrupamento, pelos elementos da Oficina 
Criativa, e pelos presidentes das Associações 
de Pais de ambas as Escolas.  
A fim de deliberar, o júri reunirá no dia 27 de 
março de 2017 
Os registos apresentados serão avaliados em 
regime de anonimato. As deliberações serão 
tomadas por maioria, das quais não caberá 
qualquer recurso. O anúncio aos premiados 
será feito no dia 4 de maio de 2017.  
 
Prémios  
Para cada categoria da edição deste ano do 
concurso, o júri apurará um primeiro, segundo 
e terceiro lugar e atribuirá menções honrosas 
se achar necessário.  
A todos os participantes com fotografias 
selecionadas serão entregues diplomas de 
participação.  
A entrega solene dos prémios e exposição das 
fotografias será feita na sala polivalente da 
Escola Secundária da Amadora no dia 8 de 
maio de 2017 pelas 18h00 integrada na 
Semana das Artes. 
 
Disposições finais  
Os participantes são totalmente responsáveis 
pelas imagens apresentadas a concurso, não 
podendo a Oficina Criativa nem o 
Agrupamento de Escolas Pioneiros da Aviação 
Portuguesa ser responsabilizados por casos de 
plágio ou uso abusivo de direitos de autor.  
Ao participarem neste concurso, os 
intervenientes concordam com todo o 
disposto no presente regulamento, assim como 
com a cedência dos direitos das imagens 
originais para efeitos de divulgação e/ou 
exposição do concurso.  
Se os participantes não comparecerem à sessão 
solene de entrega de prémios, será anunciada 
nova data e local para a respetiva entrega de 
diplomas e prémios. A não comparência nesta 
segunda data, anula automaticamente a entrega 
do prémio. 
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