
 

 

 
                                                                                                                                                                       

 

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS  
ANDRÉ SOARES (150952) 

 
 

Concurso de fotografia - “Biodiversidade na Escola André Soares” 
 

REGULAMENTO  
 

Enquadramento: 

 O concurso de fotografia “Biodiversidade na Escola André Soares” insere-se na Semana da Cultura Científica 
realizada no AEAS entre os dias 18 e 22 de novembro de 2019, em articulação com o Plano Nacional das Artes do 
Agrupamento. 
 

Tema 
Os trabalhos deverão subordinar-se ao tema “Biodiversidade”. 
 
Objetivos 

- Desenvolver o sentido crítico e estético dos alunos. 

- Estimular a criatividade e a plasticidade dos alunos, valorizando o seu processo criativo. 

- Promover a interdisciplinaridade das artes e das Ciências Naturais.  

-Promover o gosto pela fotografia artística. 

-Promover o gosto pela arte. 

- Promover o gosto pelas Ciências Naturais. 

- Participar nas atividades da Semana da Cultura Científica. 

 
Concorrentes 

Todos os alunos dos 2º e 3º ciclos da Escola Básica André Soares. 
 

 Entrega dos trabalhos  

- Cada participante concorre com apenas uma fotografia original.  

- A fotografia, gravada com o primeiro e último nome do aluno e, obrigatoriamente, enviada como anexo deverá 
ser remetida para o seguinte email: concursos.alunos@aeandresoares.pt 

- No corpo do email, devem constar as seguintes informações:  

Nome completo do aluno 
Ano 
Turma 
Número 

- A data limite para envio de trabalhos é 29 de novembro 2019 (inclusive).  
 

 Júri  

- As fotografias serão apreciadas por um júri que deliberará até 17 de dezembro 2019.  

- O júri reserva-se o direito de não atribuir prémios se a falta de qualidade dos trabalhos o justificar. 

- Compete ao júri decidir sobre todas as situações não previstas no presente regulamento.  
 
Prémios  

- Serão atribuídos prémios às 3 melhores fotografias.  

- Os vencedores receberão lembranças e um certificado, em cerimónia a realizar na Semana do AEAS (maio 2020). 

- As fotos vencedoras serão divulgadas na página do Agrupamento. 

- As fotos enviadas serão também exibidas numa exposição digital, na página das bibliotecas.  
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