
CONCURSO DE FOTOGRAFIA DO CORTA – MATO ESCOLAR 
REGULAMENTO  
 

O concurso de FOTOGRAFIA DO CORTA – MATO ESCOLAR é um concurso integrado nas atividades do 
Departamento de Expressões, do Agrupamento de Escolas de Miraflores, e que acompanhará o evento 
desportivo a decorrer no dia 13 de dezembro de 2013, na Escola Secundária de Miraflores, organizado pelo Grupo 
de Educação Física. 
Este concurso está aberto à participação de todos os alunos do 2º e 3º ciclo e secundário que frequentem as 
escolas deste Agrupamento (distribuídos pelos três escalões respetivos). 
Os alunos podem obter mais informações na página do Agrupamento, junto do seu professor de Educação Física 
ou do seu professor de Educação Visual. 
 

1. OBJETIVOS 
1.1. Sensibilizar os jovens para a participação nas atividades desportivas através da observação e da construção 
do “espírito desportivo”. 
1.2. Valorizar competências técnicas e de criatividade no âmbito da fotografia. 
1.3. Todos os trabalhos a concurso serão expostos, durante o 2º período, em exposições itinerantes nas 4 escolas 
do agrupamento. 
 

2. CONCORRENTES 
2.1. Podem concorrer em três escalões: 
1ª Escalão – alunos do 5º e 6º anos de escolaridade 
2ª Escalão – alunos do 7º, 8º, 9º anos de escolaridade 
3ª Escalão - 10º, 11º, 12º anos de escolaridade 
2.2. Cada concorrente poderá apresentar até três trabalhos em fotografia. 
 

3. ENTREGA DOS TRABALHOS 
3.1. Os participantes deverão apresentar as fotografias com as seguintes especificidades: 
a) As fotografias a cor ou a preto e branco, terão como tema aspetos relacionados com a prova desportiva em 
curso. 
b)As fotografias em formato digital JPEG deverão ser enviadas para o endereço - 
concurso_cortamato@hotmail.com até às 24 horas do dia 14 de dezembro de 2013, num e-mail onde sejam 
referidos os dados do autor: nome, idade, turma e escola frequentada. 
 

4. CRITÉRIOS DE SELEÇÃO 
A apreciação das fotografias, pelo júri, tem em conta os seguintes critérios: 
• Adequação ao tema do concurso – CORTA-MATO e ESPÍRITO DESPORTIVO 
• Eficácia da mensagem 
• Qualidade técnica e estética 
• Originalidade 
 

5. JÚRI 
5.1. As fotografias serão apreciadas por um júri, o qual deliberará até ao dia 17 de dezembro de 2013 – último dia 
de aulas do 1º período. 
5.2. O Júri será constituído por um elemento da direção do Agrupamento, um professor do grupo de Educação 
Física e um professor do grupo de Artes. 
5.3. O Júri reserva-se o direito de não atribuir prémios se a falta de qualidade dos trabalhos o justificar e atribuir 
prémios ex-aequo. 
5.4. Os casos omissos neste regulamento serão resolvidos por deliberação do júri. 
 

6. PRÉMIOS 
6.1. Será atribuído um prémio em cheque FNAC no valor de 30 euros, ao concorrente melhor classificado, em 
cada um dos três escalões. 
6.2. Todos os concorrentes receberão um certificado de participação. 
6.3. A lista dos premiados será divulgada na página do Agrupamento. 
6.4. A Entrega de Prémios terá lugar no início do 2º período. 
 

7. EXPOSIÇÃO ITINERANTE 
De todos os trabalhos recebidos serão selecionados alguns para impressão e posterior montagem de uma 
exposição itinerante que circulará pelas escolas do Agrupamento, durante o 2º período. 
 


