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1. ORGANIZAÇÃO 

O presente concurso de fotografia é organizado pela Professora de Informática – 

Licínia Silva em colaboração com a Biblioteca Escolar do Agrupamento da Escolas de 

Cuba. 

2. DESTINATÁRIOS 

O concurso de fotografia destina-se a toda a comunidade educativa: alunos, 

professores e assistentes operacionais (não profissionais de fotografia). 

Os participantes concorrerão organizados em categorias distintas: cat. 1 – alunos; cat. 

2 – professores, técnicos especializados, assistentes técnicos e assistentes 

operacionais. 

3. TEMA 

O tema do concurso é: “A natureza na sua essência”. 

Pretende-se que os concorrentes retratem temas relacionados com a natureza, onde 

se evidencie aspectos em que a natureza se misture com a arte. 

4. REQUISITOS 

 Os trabalhos deverão ser apresentados num dos seguintes formatos: JPEG, TIF, 

BMP ou PNG, a cores ou a preto e branco. 

 Cada concorrente deverá participar, no mínimo com 2 trabalhos e no máximo com 

5 trabalhos, ilustrando uma história visual. 

 Os trabalhos em formato digital deverão ser enviados para o correio electrónico 

turmascuba@hotmail.com, devidamente identificado pelo autor com os 

seguintes dados: 

 Nome completo do autor 

 Ano, turma e número (em caso de aluno) 

 Número de telefone / telemóvel 

 Título da história fotográfica 

 Data da fotografia 

 Local da fotografia.  
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 Todos os trabalhos deverão ser enviados até ao dia 18 de Maio de 2012, não 

sendo aceites quaisquer participações após essa data. 

 Não serão aceites fotografias que já tenham sido publicadas, exibidas em público, 

ou premiadas em outros concursos. 

5. JÚRI 

 O júri, designado pela organização do evento, é presidido por um membro: 

 da Direcção Executiva; 

 dos Professores; 

 dos Funcionários; 

 dos Alunos. 

 Será premiada a foto que obtiver entre os jurados a maior pontuação. 

 A deliberação do júri é incontestável, soberana e definitiva, não havendo 

possibilidade de recurso. Não poderão participar do concurso os organizadores, a 

comissão julgadora ou quaisquer pessoas a eles ligadas. 

6. SELECÇÃO DAS OBRAS E PRÉMIOS 

 De entre as obras apresentadas a concurso, o júri seleccionará quais as obras 

que se classificaram para serem expostas, de entre as quais serão escolhidas as 

obras premiadas.  

 Os prémios, a definir, serão atribuídos às fotos classificadas em 1º, 2º e 3º lugar, 

dentro de cada uma das categorias a concurso. 

 Refira-se que, na categoria 2 – professores, técnicos especializados, assistentes 

técnicos e assistentes operacionais, o prémio a atribuir será de mérito. 

 As obras serão seleccionadas e avaliadas pelos elementos do júri, onde será tido 

em linha de conta, entre outros critérios, a originalidade e a qualidade artística. 

7. DIVULGAÇÃO e ENTREGA DE PRÉMIOS 

 A divulgação das obras seleccionadas será feita pelo Júri no dia 25 de Maio de 

2012, através de publicação na Moodle do Agrupamento de Escolas de Cuba  

http://ebicuba.drealentejo.pt/moodle 

http://ebicuba.drealentejo.pt/moodle
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 A divulgação das obras premiadas será feita através do mesmo canal, assim como 

pessoalmente a cada um dos premiados.  

 A entrega dos prémios atribuídos será efetuada a 31 de Maio de 2012.  

8. DISPOSIÇÕES FINAIS 

 Todas as candidaturas pressupõem a total aceitação das regras estabelecidas no 

presente regulamento, das alterações ao mesmo ou em quaisquer documentos 

emitidos pela organização do concurso. 

 Ao participar no concurso os participantes declaram-se autores do trabalho 

enviado e detentores de todos os direitos sobre a fotografias enviadas e 

asseguram-se que os direitos de terceiros, nomeadamente os das pessoas 

retratadas, não interferem com uma eventual exposição e/ou publicação. 

 O não cumprimento de quaisquer das regras deste regulamento poderá implicar a 

desqualificação da(s) fotografia(s) inscrita(s) e, consequentemente, do respectivo 

participante. 

9. INFORMAÇÕES E CONTACTOS 

Todos os pedidos de esclarecimento relativos ao concurso deverão ser dirigidos à 

Professora Licínia Silva através do endereço de correio electrónico 

turmascuba@hotmail.com. 


