If

isto foi

o que leva as pessoas a fotografar é a procura da beleza
agrupamento de escolas do fundão

CONCURSO DE FOTOGRAFIA DIGITAL

19 de janeiro a 27 de fevereiro de 2 0 1 5

Amigos e colaboradores
o agrupamento de escolas do fundão retoma este ano letivo a iniciativa de promover o concurso
de fotografia digital, que decorrerá de 19 janeiro a 27 de fevereiro de 2015

If

isto foi - concurso de fotografia digital - convida à participação, toda a comunidade

educativa, parceiros e amigos do agrupamento, pois conta receber as fotografias de todos os que,
n´a procura da beleza, têm prazer de divulgar descobertas e propostas das suas leituras do mundo

não é, no entanto, pela Pintura que a Fotografia participa na arte, é pelo Teatro …
… Daguerre, quando se apropriou da invenção de Niepce, explorava na Place du
Château (na République) um teatro de vistas animadas por movimentos e jogos de luz
a câmara clara, roland barthes

envia os teus trabalhos para o e-mail,
concursofotografia2015@esfundao.pt
até dia 27 de fevereiro de 2015, seguindo as indicações do regulamento, para nós os divulgarmos

a organização do concurso de fotografia digital
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grupo 600 - artes, depart. expressões, agrupamento de escolas do fundão
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REGULAMENTO
organização

If

o concurso de fotografia digital,
isto foi , é promovido pelo agrupamento de escolas do fundão, com
organização do departamento de expressões, grupo 600 - artes

jurados
nomeados pela organização os três elementos do júri, dois professores de artes e um convidado, analisarão
os trabalhos recebidos, selecionarão as fotografias para integrar o concurso, num máximo de 100, nomeará
os três trabalhos a premiar e indicarão os trabalhos a distinguir com menção honrosa

regulamento
o tema é livre e as fotografias poderão ser apresentadas a cores ou a preto e branco
todas as fotografias serão obrigatoriamente originais. As fotomontagens ou as fotografias manipuladas
digitalmente não serão aceites a concurso
cada participante pode apresentar o máximo de 2 trabalhos mas não pode ser premiado mais que uma vez
as fotografias, a imprimir pelo agrupamento em formato A4, em área aproximada de 19x 28cm, só serão
aceites em formato digital PDF, enviado para o e-mail, concursofotografia2015@esfundao.pt
cada fotografia deverá ser identificada apenas com pseudónimo e título, registados na ficha de inscrição
com os restantes dados do participante, enviada conjuntamente com as fotografias
os trabalhos a concurso serão apresentados no agrupamento e posteriormente em espaços da cidade
os trabalhos premiados serão divulgados no agrupamento, jornal olho-vivo, programa dias de rádio e blog
do agrupamento e os vencedores informados do resultado do concurso, por estas vias e por e-mail
os concorrentes, autores das três fotografias premiadas e das distinguidas com menções honrosas, cederão
os seus trabalhos ao agrupamento de forma a integrar o seu acervo fotográfico
cada candidato fica aceite a concurso com a confirmação da inscrição pela organização que atribuirá um
número de participação após receção das fotos e ficha de inscrição

prémios
serão atribuídos três prémios, poderão ser distinguidos três trabalhos com menções honrosas. A todos os
participantes serão entregues diplomas de participação

calendário
entrega de trabalhos e inscrições
organização dos trabalhos
exposição dos trabalhos na escola
apreciação e classificação júri
divulgação dos resultados e entrega dos prémios

- 19 de janeiro a 6 de março
- 2 de março
- 9 a 20 de março
- 13 de março
- 16 de março

fundão, 19 de janeiro de 2015
pela organização do concurso de fotografia digital
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