
CONCURSO DE FOTOGRAFIA
CONCURSO DE FOTOGRAFIA



Já reparaste que:

“A MATEMÁTICA ESTÁ EM CONDEIXA”

PARTICIPA NO CONCURSO !



EI!

PSSSSSSSSSST

SIM TU …

ESTOU A FALAR CONTIGO!

JÁ ENTREGASTE A TUA FOTOGRAFIA?

OLHA QUE

“A MATEMÁTICA ESTÁ EM CONDEIXA”!



REGULAMENTO

Artigo 1º – Disposições Gerais

• 1. A organização/dinamização do Concurso é da responsabilidade

dos professores dos grupos 230 e 500.

• 2. O Concurso decorre de 1 de março até 31 de maio de 2022.

• 3. Tema do Concurso: “A Matemática está em Condeixa”.

• 4. O Concurso destina-se aos alunos dos 2º e 3º ciclos e ensino

secundário do Agrupamento de Escolas de Condeixa-a-Nova.

• 5. Os trabalhos podem ser individuais ou coletivos.



Artigo 2º-Entrega dos Trabalhos

• 1. Os trabalhos deverão ser entregues, em formato digital, ao

professor de Matemática até ao dia 31 de maio.

• 2. As fotografias poderão ser a cores e/ou a preto e branco.

• 3. Cada participante pode apresentar a concurso até 2

trabalhos em cada modalidade (Preto e Branco e/ou cores).



Artigo 2º-Entrega dos Trabalhos (continuação)

• 4. Cada fotografia deverá ser acompanhada de um pequeno

texto com:

o o título da fotografia;

o uma breve descrição do local ou motivo fotografado, bem

como a sua relação com a matemática;

o a data em que foi feito o registo fotográfico;

o a identificação do(s) participante(s).



Artigo 3º – Composição do Júri de Seleção 

• 1. O júri é constituído por professores de Matemática, por

professores ligados à área das Artes e por um representante da

direção do Agrupamento. Será também convidado a integrar o júri

um representante do município de Condeixa-a-Nova.

• 2. Todos os alunos dos 2º e 3º ciclos e ensino secundário

poderão votar na fotografia preferida através de um inquérito

online. Este inquérito será enviado aos alunos que o solicitarem

junto do respetivo professor de matemática.



Artigo 4º – Critérios de Avaliação dos Trabalhos

• 1. Originalidade/ criatividade.

• 2. Enquadramento da fotografia no tema.



Artigo 5º – Seleção dos trabalhos vencedores

1. O apuramento resulta da apreciação do júri e da votação dos alunos,

com igual ponderação de ambos.

2. Serão atribuídos pontos aos 8 trabalhos mais votados pelos alunos (em

cada nível de ensino a concurso), o mesmo acontecendo na avaliação

efetuada pelo júri (10 pontos para o trabalho mais votado, 8 para o

segundo, 6 para o terceiro e daí até 1 ponto para o 8º lugar).

3. Em caso de empate caberá ao júri a decisão final.



Artigo 6º – Atribuição de Prémios

• 1. Serão entregues prémios aos melhores classificados por nível 

de ensino (2º Ciclo, 3º ciclo e ensino secundário).



Artigo 7º - Disposições finais

• 1. Será feita uma exposição de todos os trabalhos.

• 2. Reserva-se ao Júri o direito de não expor trabalhos que não

apresentem qualidade.

• 3. Não há lugar a recurso da decisão do Júri.

• 4. Os casos omissos no presente Regulamento serão resolvidos

pelos organizadores do Concurso.

• 5. A participação no Concurso implica a aceitação das disposições

contidas neste Regulamento.



EI!

PSSSSSSSSSST

SIM TU …

ESTOU A FALAR CONTIGO!

JÁ ENTREGASTE A TUA FOTOGRAFIA?

OLHA QUE

“A MATEMÁTICA ESTÁ EM CONDEIXA”!



NÃO TE ESQUEÇAS:

ESTE CONCURSO DECORRE 

DE 1 DE MARÇO 

A 31 DE MAIO

Há PRÉMIOS para os melhores!


