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Concurso de Fotografia 

”Fotos com MATEMÁTICA” 

 

ENQUADRAMENTO 

O Concurso de Fotografia subordinado ao Tema “Fotos com MATEMÁTICA” é promovido pelo grupo de Matemática do 

AEOH e está inserido nas comemorações do Dia Internacional da Matemática de 2022, cujo tema é a Matemática Unida.                    
(Consultarhttps://www.idm314.org/ ) 

 

OBJETIVOS 

Promover e registar diferentes olhares “ matemáticos” sobre tudo o que nos rodeia. 

Promover o gosto pela Matemática 

Fomentar a criatividade dos participantes.  

Estimular o gosto pela Fotografia. 

 

REGULAMENTO 

O concurso é aberto a professores, alunos de todos os ciclos de ensino e funcionários do Agrupamento de Escolas de 

Oliveira do Hospital. 

Os participantes concorrem individualmente. 

Não poderão concorrer a este concurso membros do júri nem os elementos da comissão organizadora. 

Cada concorrente poderá participar com um número máximo de 2 fotografias, sendo que apenas uma delas poderá ser 

selecionada para o conjunto das 3 fotografias vencedoras. 

 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DE ACESSO 

Os trabalhos de fotografia deverão ser apresentados com as seguintes especificidades: 

 As fotografias a preto e branco ou a cores deverão ser originais e subordinadas à temática identificada no 

presente regulamento. 

 Cada fotografia deverá ter um título que exprima o significado da imagem, sempre com expressões em 

português, salvo em caso específico da necessidade de recorrer à língua estrangeira. 

 As fotografias deverão ser enviadas em formato digital. 

 Os/As autores/as, e os Encarregados de Educação caso o aluno seja menor de idade, deverão preencher o 

anexo a este documento que incluí a declaração de autorização de participação no concurso e a autorização ao 

Grupo de Matemática do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital para a reprodução da fotografia em 

quantidade e com duração ilimitada e para o uso gratuito da mesma em materiais ou outras publicações que 

venham a ser produzidas no futuro. 

 

ENTREGA DAS FOTOGRAFIAS 

 As candidaturas deverão ser formalizadas através do envio da(s) fotografia(s) até 25 de fevereiro de 2022 

para o correio eletrónico  aeoh500@gmail.com 

 Só serão admitidos a concurso as fotografias que, entregues até ao dia 25 de fevereiro de 2022, apresentem a 

declaração de autorização atrás referida. 

 

 

https://www.idm314.org/
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JÚRI 

 Uma equipa, constituída pelos professores Ana Mendonça, Arlete Costa, Paula Ferreira, Sónia Seco e Paulo Inácio, 

fará a pré-selecção, da qual resultará a exposição com  30 fotografias, no máximo. 

 A equipa de pré-selecção reserva-se o direito de não admitir a concurso as fotografias que não cumpram as 

condições descritas neste Regulamento. 

 O AEOH responsabiliza-se pela impressão das fotografias para a exposição. 

 A exposição será inaugurada dia 14 de Março. 

 O Júri, constituído por convidados ligados à área em questão, deliberará até ao fim do dia.  

 Do resultado do concurso o júri lavrará a competente ata fundamentada, que será assinada por todos os seus 

membros. 

 As decisões do júri do concurso não são suscetíveis de recurso. 

 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

As fotografias serão avaliadas tendo em conta os seguintes critérios: 

a) Originalidade; 

b) Adequação ao tema; 

c) Criatividade; 

d)  Definição das fotografias; 

e) Características técnicas; 

f) A temática “Fotos com MATEMÁTICA” deverá estar patente na foto.  

 

COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS DA AVALIAÇÃO 

Os/As autores/as participantes serão contactados caso alguma das suas fotografias seja uma das três vencedoras. 

Os resultados do concurso serão divulgados na página do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital, no dia 15 de 

Março de 2022. 

 

PRÉMIOS 

Serão atribuídos três prémios segundo proposta dos elementos do júri, que terá em consideração os critérios de 

avaliação. 

Os prémios para cada classificado são os seguintes: 

• 1.º Classificado: 30€ 

• 2.º Classificado: 20€ 

• 3.º Classificado: 10€ 

As fotografias serão expostas em sistema itinerante nas Bibliotecas do Agrupamento, publicadas na página do 

Agrupamento e as três fotos vencedoras serão divulgadas no Jornal MEGA5. 

 

DISPOSIÇÕES FINAIS 

Cabe à equipa de gestão do projeto analisar e decidir acerca de qualquer omissão ou dúvida de interpretação que, em 

qualquer momento, se verifique em relação ao disposto no presente Regulamento. 

Os interessados, ao concorrerem, aceitam integralmente o disposto no presente Regulamento. 

 

 

 


