
-As decisões do júri serão tomadas por consenso. Havendo que recorrer a 

votação, as decisões serão tomadas por maioria de votos, em reunião em 

que estejam presentes todos os membros do júri e onde cada um terá 

direito a um voto; 

  

-As decisões do júri são soberanas e delas não haverá recurso.  

 

-Os membros do júri são obrigados a sigilo.  

 

Divulgação dos resultados 

-As três melhores fotos eleitas pelo juri serão divulgadas em local próprio, 

no Polivalente da escola; 

 

-Os resultados serão divulgados no dia 22 de Março de 2011. 

 

-Boa sorte e boas fotos!!  

 

 

 

 

 

PRÉMIOS: 
 

1º PRÉMIO – Memory Stick de 8GB; 

2ºPRÉMIO – Memory Stick de 4GB; 

3ºPRÉMIO – Memory Stick de 2GB; 
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Regulamento do concurso de fotografia 

 

OBEJECTIVO: 

- Tirar uma fotografia relacionada com os temas ÁGUA, ENERGIA e/ou 

RESÍDUOS, em contexto real, ou seja, em situações do dia-a-dia, onde estes 

se encontrem representados, tanto de forma positiva, como de forma 

negativa, isto é, quer da sua boa utilização e/ou apresentação (por exemplo 

uma paisagem), quer de desperdício e/ou poluição (neste caso funcionando 

como um “alerta” de uma situação incorrecta).  

 

REGRAS: 

 

-O Concurso de Fotografia, no âmbito do Projecto Eco-Escolas decorrerá 

durante o 2ºperíodo deste ano lectivo; 

 

-Poderão participar no Concurso todos os alunos da escola E.B. 2-3 Dr. Rui 

Grácio; 

 

- A fotografia terá de ser entregue em suporte de papel fotográfico, a preto 

e branco ou a cores, em tamanho 15 cm x 20 cm, dentro de um envelope 

devidamente identificado, com primeiro nome e apelido, número, ano e 

turma, e entregue na caixa disponível para o efeito na reprografia da 

escola; 

 

- A fotografia deve ser da autoria do próprio participante e deve ter um 

título para melhor a identificar; 

 

- Não serão admitidas a concurso fotografias resultantes do processo de 

montagem/manipulação fotográfica; 

 

- Todas as fotografias apresentadas a concurso têm de estar relacionadas 

com os temas do Projecto Eco-Escolas: Água, Energia e/ou Resíduos; 

 

- Não serão aceites fotografias em que apareçam pessoas;  

Também não serão aceites fotografias que contenham imagens obscenas, de 

carácter pornográfico, de natureza racista ou xenófobas; 

 

- Limite de uma foto por participante; 

 

 - Todas as fotografias devem ser entregues até às 16 horas, do dia 20 de 

Março de 2011; 

 

Júri 

- As fotografias serão apreciadas por um Júri composto pelos elementos do 

Conselho Eco-Escolas, por um membro da Direcção e por dois alunos da 

turma 9ºA (de Fotografia e Vídeo); 

 

-O júri seleccionará as três melhores fotografias de acordo com as condições 

do regulamento, reservando-se o direito de não atribuir qualquer prémio 

previsto, se entender que a qualidade dos trabalhos não o justifica; 

  

Critérios de selecção 

-Compete ao júri decidir dos critérios, da forma e da metodologia a seguir 

na apreciação dos trabalhos a concurso; 

 


