
 



 

ENQUADRAMENTO  

O concurso de fotografia “Biodiversidade e Geodiversidade” surge, no âmbito do Clube Ciência 

Viva. Este concurso tem por objetivo a produção de fotografias sobre a temática da 

Biodiversidade e Geodiversidade e destina-se aos alunos do Agrupamento Vale do Tamel dos 

4º, 6º, 9º e 12º ano. Os trabalhos submetidos serão avaliados por um júri e premiadas as 

melhores fotografias. 

 

OBJETIVOS 

O concurso tem por objetivo a produção de fotografias sobre a temática da Biodiversidade e 

Geodiversidade nas suas diversas vertentes.  

As fotografias a concurso integrarão uma exposição na Semana da Ciência que decorrerá no 

AEVT de 21 a 25 de novembro e serão também divulgadas no Blog das Ciências Experimentais e 

Jornal do AEVT.  

 

PARTICIPANTES 

O concurso é aberto a alunos do AEVT de final de ciclo.  

Nenhum membro do júri pode participar neste concurso. 

  

Os participantes podem concorrer individualmente a uma das seguintes categorias:  

 Categoria A: alunos do 4º ano do 1º Ciclo do Ensino Básico  

Categoria B: alunos do 6º ano do 2º Ciclo do Ensino Básico 

Categoria D: alunos do 9º ano do 3º Ciclo do Ensino Básico 

Categoria E: alunos do 12º ano do Ensino Secundário 

 

A participação dos alunos deverá ter o acompanhamento de um adulto responsável (professor 

ou encarregado de educação, de acordo com a respetiva categoria). 

 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DE ACESSO E CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

 

Cada participante poderá apresentar no máximo duas fotografias. 

 Os participantes deverão apresentar as fotografias com as seguintes especificidades:  

 As fotografias a cor ou a preto e branco deverão ser originais.  



As fotografias devem apresentar a temática da Biodiversidade e Geodiversidade nas suas 

diversas vertentes.  

As fotografias não podem conter a imagem de pessoas, exceto se estas estiverem de costas, ou 

seja, impossível identificá-las. 

As fotografias em suporte digital deverão ser impressas no tamanho 20 x 30 cm.  

O ficheiro, em JPEG/JPG ou TIFF, deverá ter preferencialmente o tamanho máximo de 10 MB.  

O nome do ficheiro digital com os seguintes itens: categoria; nome do autor; título da fotografia. 

Não serão aceites a concurso:  

 Fotografias que tenham sido sujeitas a montagem, compostas e manipuladas digitalmente 

(salvo pequenas correções dos parâmetros básicos da imagem, tais como, contraste, cor e 

luminosidade); 

 Fotografias com qualquer artifício; 

 Sequências de imagens;  

Fotografias panorâmicas fora do formato especificado; 

 Fotografias com margens (brancas, molduras ou outras), assinaturas, datas ou outros dados. 

Os participantes e os adultos respondem pela originalidade das fotografias apresentadas, 

garantem a autoria e assumem toda a responsabilidade decorrente de reclamações de terceiros 

no que diz respeito a direitos de autor e direitos. 

 

ENTREGA DOS TRABALHOS 

 A submissão dos trabalhos deverá ser realizada, até ao dia 11 novembro de 2022, através do 

preenchimento do formulário de inscrição e upload da(s) respetiva(s) fotografia(s), disponível 

em: 

O envio da(s) fotografias deve ser efetuado através do email clubecienciaviva@aevt.pt 

devidamente identificado: nome, ano, turma, nº, título da fotografia, nome do professor 

orientador. 

JÚRI 

As fotografias serão apreciadas por um júri, o qual deliberará os resultados até 17 de novembro. 

O júri será constituído por cinco elementos: 2 representantes do Clube Ciência Viva, 1 aluno do 

11º ano, o Coordenador do Departamento de Expressões e o Presidente do Conselho Geral. 

 A decisão do júri é soberana. O júri reserva-se o direito de não atribuir prémios se a falta de 

qualidade dos trabalhos o justificar. O júri poderá, se assim o entender, atribuir Menções 

Honrosas a trabalhos que, por unanimidade, sejam considerados merecedores dessa distinção, 

à qual não terá, necessariamente, correspondência pecuniária. 

 As fotografias serão avaliadas tendo em conta os seguintes critérios: adequação e abrangência 

do conteúdo em relação ao tema, originalidade, criatividade, qualidade das fotografias e opções 

técnicas. 
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PRÉMIOS  

Serão atribuídos prémios aos primeiros lugares em cada uma das categorias. Os prémios do 1º 

lugar em cada uma das categorias, serão decididos posteriormente. Os participantes premiados 

receberão um certificado de vencedor. 

DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS, ENTREGA DE PRÉMIOS E EXPOSIÇÕES 

 A lista dos participantes premiados, bem como o dia, a hora e local da entrega dos prémios 

serão publicados na página de internet do AEVT. A lista dos participantes premiados estará 

pública no website até à data de término da exposição “Biodiversidade e Geodiversidade”.  

Apenas os participantes premiados serão notificados por correio eletrónico e informados do dia, 

hora e local da entrega de prémios. Serão notificados os adultos responsáveis pelos 

participantes vencedores.  

A cerimónia de entrega de prémios decorrerá em dezembro de 2022.  

A exposição final dos trabalhos “Biodiversidade e Geodiversidade” estará patente de 21 de 

novembro a dezembro de junho 2022 na escola sede do AEVT. 

DIREITOS DE AUTOR  

O participante é autor e detentor dos direitos da fotografia. Contudo, a participação no concurso 

implica também a cedência dos direitos de uso (patrimoniais) das fotografias ao AEVT, em 

regime livre não exclusivo, o que significa que o autor pode também continuar a usufruir delas. 

DISPOSIÇÕES GERAIS 

Serão admitidas a concurso as fotografias que obedeçam ao presente regulamento. 

Os casos omissos neste regulamento serão resolvidos por deliberação da comissão organizadora 

do concurso. 

A participação neste concurso implica a aceitação de todos os termos do presente regulamento. 

Eventuais esclarecimentos devem ser solicitados através do e-mail: clubecienciaviva@aevt.pt 
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