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RRREEEGGGUUULLLAAAMMMEEENNNTTTOOO   DDDOOO   CCCOOONNNCCCUUURRRSSSOOO   DDDEEE   FFFOOOTTTOOOGGGRRRAAAFFFIIIAAA   

 

♦ O Concurso de Fotografia é dinamizado pelo grupo de Matemática da Escola Secundária de 

Lousada e destina-se aos alunos: 

�  do básico - Categoria A  

�  do secundário - Categoria B.  

1. O tema do Concurso é: “Da minha casa à escola…” e o seu âmbito prende-se com a percepção e 

observação de alguns conteúdos ministrados nas aulas de Matemática, como por exemplo: 

Simetrias que se podem encontrar em azulejos, nas fachadas dos edifícios… Figuras e Sólidos 

Geométricos, Parábolas que definem traçados de pontes, de repuxos de água em jardins, e 

outros mais... é só estar atento! 

2. Os trabalhos a concurso podem ser apresentados a preto e branco e/ou a cores. 

3. Cada participante pode apenas concorrer com uma fotografia. 

4. Não serão admitidas a concurso fotografias resultantes do processo de montagem e/ou 

digitalização. 

5. As fotografias apresentadas a concurso devem obedecer às dimensões: 10x15 (no mínimo) ou ter 

formato A4 (no máximo). 

6. A fotografia deverá ser montada num suporte de cartolina preta com uma margem de 6 cm. A 

margem deverá conter um título, o nome do local ou do objecto focados e a descrição do conteúdo 

matemático a que se refere. 

 

N.B.: Não deve ser esquecida a descrição do conteúdo matemático observado no verso da cartolina. 

7. Cada concorrente deverá enviar num envelope fechado e identificado com o pseudónimo e a 

categoria a que concorre e entregar na Biblioteca da Escola, numa caixa colocada, para esse fim, 

junto da Funcionária. Esse envelope deverá ainda conter outro (envelope mais pequeno) com os 

dados do participante: o seu nome, número e turma.  

 



 

 

      Selecção dos melhores trabalhos 

 O Júri será constituído por um elemento do Conselho Executivo, um professor do grupo de 

Matemática, outro de Educação Visual, dois alunos (um do básico e outro do secundário) e um 

Auxiliar de Educação Educativa, num total de seis elementos. 

 O júri reunirá e seleccionará os trabalhos e os vencedores por categoria A e B. 

 Todos os trabalhos integrarão uma exposição a realizar de 25 a  29  de Maio de 2009, na Escola 

Secundária C/ 3º Ciclo de Ensino Básico de Lousada. A entrega dos prémios decorrerá na 

Biblioteca, no dia 29 de Maio, pelas 14:30 horas. 

 O júri excluirá todos os trabalhos que não cumpram as características referidas no regulamento do 

concurso. 

 Os concorrentes vencedores serão previamente informados pelo professor de Matemática ou pelo 

Director de Turma. 

 Os trabalhos vencedores ficarão na posse da Escola e os restantes poderão ser levantados a partir 

do dia 1 de Junho de 2009. 

   As decisões do Júri não são passíveis de recurso. 

 Os responsáveis do Concurso de Fotografia não se responsabilizam pelo extravio de trabalhos, 

antes ou depois do concurso. 

 Os casos omissos neste regulamento serão resolvidos pelos responsáveis do mesmo Concurso. 

 A participação neste concurso implica a aceitação integral do presente regulamento. 

 Relativamente ao concurso em geral, os participantes podem consultar os Blogues: 

 

http://isabelpinto.wordpress.com/concurso-de-fotografia/ 

 

http://planomat.wordpress.com/ 

 

 

 

 As responsáveis, 

Isabel Pinto 

Arminda Moreira 

 


