Regulamento
Ponto 1. O site alunoscriativos.net leva a
efeito, até ao próximo dia 6 de fevereiro
de 2015, um concurso de fotografia com o
título SELFIE'S: EM AMARANTE SOU FELIZ.

Ponto 2. O concurso acima referido está
aberto a todos os alunos do Ensino Básico
das escolas do concelho de Amarante.

Ponto 3. Deve perceber-se das
fotografias concorrentes que se tratam de
selfies, individuais ou de grupo.

Ponto 4. O tema obrigatório deste
concurso é a cidade de Amarante,
podendo abordar a arquitetura, paisagem
ou pessoas.

Ponto 5. São aceites fotografias
manipuladas por editores de imagem e
tomadas por máquinas fotográficas
tradicionais, telemóveis ou tablets.

Ponto 6. Os concorrentes devem
apresentar as imagens no tamanho
original, permitindo assim a sua posterior
impressão com qualidade aceitável.

Ponto 7. As fotografias devem ser
enviadas para o endereço eletrónico do
site alunoscriativos.net
[ mail@alunoscriativos.net ],
identificadas com o nome do autor/autora
e local onde foram tiradas, separados por
underscore, como no exemplo:
antonio_x_largo_de_s_goncalo.jpg

Ponto 8. À melhor selfie será atribuído
como prémio um tablet no valor comercial
de 50 euros.

Ponto 9. O júri do concurso será
presidido pelo professor coordenador do
projeto alunoscriativos.net e incluirá duas
outras personalidades a designar
oportunamente.
Promover o interesse pela Fotografia

selfies

Segundo as metas curriculares de Educação Visual
para o Ensino Básico: «Explorar registos de
observação documental através das tecnologias
digitais: fotografia digital, composição e
enquadramento, formato, ponto de vista,
iluminação...»

Promover o interesse por Amarante

em Amarante

SOU FELIZ

Divulgando o seu património construído, as
paisagens e as pessoas.

Divulgar o site alunoscriativos.net
Relevando o seu interesse pedagógico e a sua
importância na familiarização com as ferramentas
digitais.

Ponto 10. A decisão do júri será
justificada em ata, a publicar no site
alunoscriativos.net, e sobre ela não
haverá lugar a reclamação.
Ponto 11. A revelação da selfie premiada
será feita até ao fim do mês de fevereiro
de 2015.
Ponto 12. A participação neste concurso
implica que os concorrentes aceitem o
presente regulamento e concordem em
participar numa exposição dos melhores
trabalhos, que deverá realizar-se até ao
final do presente ano letivo.
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