
 

 

REGULAMENTO - Concurso de Fotografia - “Olá, leitura!” - Semana da leitura 2021 

 

De 12 a 16 de abril vamos realizar um concurso que selecionará as melhores fotografias, cujo 
conteúdo inclua o(s) livro(s). 

 

Objetivos: 

 a) Promover junto da comunidade escolar um olhar crítico e interpretativo sobre a leitura;  

b) Dar visibilidade à leitura, destacando-a como lugar simbólico e de afeto;  

c) Divulgar a fotografia enquanto meio de expressão;  

d) Desafiar a criatividade no sentido de desenvolver hábitos de leitura e culturais, assim como 
competências técnicas na área da fotografia. 

 

Escalões: 

O concurso compreende os seguintes escalões: 

1. Alunos 

a) 1º ciclo 

b) 2º ciclo 

c) 3º ciclo 

d) Secundário 

2. Professores 

3. Funcionários 

4. Famílias 

 

  



Especificações técnicas 

a) As fotografias a concurso terão que incluir como conteúdo o(s) livro(s). 

b) Todas as fotografias apresentadas deverão ser originais, sendo os participantes 
responsáveis por essa originalidade, garantindo a sua autoria e assumindo toda a 
responsabilidade decorrente de reclamações de terceiros no que diz respeito a direitos de 
autor e de imagem; 

 

c) Cada participante deverá apresentar um número máximo de duas fotografias; 

d) As fotografias deverão ser apresentadas a cores; 

e) Cada fotografia, apresentada em formato digital (JPEG), deve ter o tamanho mínimo de 
20cmx30cm; 

f) 1- As fotografias, em formato digital, devem ser enviadas para o email 

biblioteca@aefzezere.edu.pt, com seguintes informações complementares no corpo 
de texto:  

nome do concorrente, idade e turma/ano de escolaridade (caso seja aluno), identificação da 
escola a que pertence. 

2- Posteriormente, as fotografias serão enviadas, sob anonimato e com o respetivo título para 
o júri, que procederá à sua apreciação. 

g) Fotografias manipuladas digitalmente, fotomontagens, não serão aceites a concurso. 
Todavia, serão aceites pequenas correções de cor ou luz nos trabalhos apresentados. 

 

Júri 

O júri será constituído por três elementos: 

- Professor Carlos Duarte; 

- Professor de EVT, a designar; 

- 1 elemento da Direção, a designar. 

 

Processo de seleção 

a) As fotografias serão apreciadas pelo júri, que selecionará uma por escalão; 

b) Compete também ao júri escolher 20 fotos para a realização de uma exposição; 

c) O júri poderá não escolher a totalidade prevista se considerar que os trabalhos 
apresentados não reúnem as condições de qualidade que o justifiquem; 

d) Os casos omissos neste regulamento serão resolvidos pelo júri. 

 



Prazos 

a) As fotografias deverão ser entregues, para o mail indicado, até 16 de abril de 2021. 

b) A decisão do júri será revelada no dia até dia 23 de abril de 2021, data a partir da qual será 
realizada a exposição dos trabalhos. 

 

Prémio 

a) As fotografias selecionadas serão apresentadas numa exposição coletiva, por ocasião da 
celebração da data do Dia do Livro, em espaço escolar, e com inauguração prevista em 23 de 
abril de 2021; 

b) Todos os participantes recebem certificado de participação. 

c) O primeiro lugar de cada escalão terá direito a um prémio 

 

Direitos de Propriedade 

O Agrupamento de Escolas de Ferreira do Zêzere deterá todos os direitos sobre os trabalhos 
participantes no concurso, podendo reproduzir os trabalhos, mas salvaguardando sempre a 
indicação da autoria. 

 

Ferreira do Zêzere, 02 de abril 2021 

O professor bibliotecário 

Carlos Duarte 


