
    

   
 

 

Regulamento 

Concurso de Fotografia 

“A nossa Terra” 

 

O presente documento visa regulamentar o concurso de 

fotografia promovido pelo CLDS 4G “Ferreira + Futuro”, 

e pela Rede de Bibliotecas Escolares de Ferreira do 

Alentejo. 

 

I-Objetivos  

São objetivos do presente concurso: 

 - Comemorar e assinalar o feriado municipal; 

 - Valorizar a criatividade e o imaginário de 

crianças e jovens; 

 -Incentivar o desenvolvimento de competências 

e prática de expressão artística. 

 



    

   
 

 

II- Destinatários  

O concurso é dirigido a todos/as os/as alunos/as que 

frequentem o Agrupamento de Escolas de Ferreira do 

Alentejo. 

As fotografias serão divididas em quatro categorias de 

acordo com a faixa etária dos participantes: 

Categoria 1- 1º ciclo; 

Categoria 2- 2º ciclo; 

Categoria 3 - 3º ciclo; 

Categoria 4- Secundário. 

A cada categoria será atribuído um/a vencedor/a. 

 

III- Requisitos 

a) As fotografias devem subordinar-se ao tema “A 

nossa Terra” 

b) Os trabalhos poderão ser feitos com recurso a 

técnicas diversificadas; 



    

   
 

c) Cada criança ou jovem só poderá submeter a 

concurso uma fotografia.   

 

IV- Formalização e processo da Candidatura  

a) As fotografias para concurso deverão ser 

enviadas para o email 

ferreiramaisfuturo.clds4g@adtr.pt. 

b) Está aberto o concurso a partir do dia 22 de 

janeiro de 2021. 

c) As candidaturas e as fotografias para concurso 

deverão ser enviadas até ao dia 22 de fevereiro 

de 2021. 

 

V- Processo de Avaliação  

A avaliação das fotografias a concurso será realizada por 

um júri independente pertencente a diversas áreas. 

 

VI- Concorrentes Vencedores  

Todas as fotografias serão expostas na Escola Sede do 

Agrupamento de Escolas de Ferreira do Alentejo, na 

página de facebook e Instagram do projeto “Ferreira + 

Futuro” e na página de facebook da Rede de Bibliotecas 

Escolares de Ferreira do Alentejo. No dia 5 de março 

serão colocadas em destaque as fotografias vencedoras. 

 



    

   
 

 

 

 

VII- Prémios por categoria 

Será atribuído um prémio ao/à vencedor/a de cada 

categoria a concurso, a todos os participantes será 

atribuído um Certificado de Participação.  

 

 

VIII- Divulgação dos Resultados  

No dia 4 de março de 2021 os trabalhos vencedores 

serão divulgados página de facebook e Instagram do 

projeto “Ferreira + Futuro”, na página de facebook da 

Rede de Bibliotecas Escolares de Ferreira do Alentejo e 

na Escola EB 2,3/Secundária José Gomes Ferreira. 

 

IX- Disposições finais  

a) A participação no concurso de fotografia “A 

nossa terra” implica a aceitação do presente 

Regulamento. 

 

 

 


