
Escola Secundária com 3º ciclo Daniel Sampaio 

 

 

Enquadramento 
 

O GAPSS (Gabinete de Atendimento para a Saúde e Sexualidade), tem ao longo dos anos feito 

um trabalho meritório em prol dos alunos e restante comunidade educativa, no âmbito da 

divulgação de hábitos de vida saudáveis e esclarecimento sobre questões pertinentes acerca da 

adolescência. Este concurso, visa mais uma vez, contribuir para a sensibilização dos alunos para 

questões relacionadas com a Adolescência e relações interpessoais e em paralelo a divulgação do 

Gabinete. 
 

 

1-TEMA DO CONCURSO : “Olhares e paixões” 

2-OBJETIVOS: 1-Registar momentos agradáveis de manifestação de afetos 

e emoções.   

2- Sensibilizar para a importância da Fotografia como 

elemento artístico e suporte de registo de momentos 

inesquecíveis.  

3-PARTICIPANTES: O concurso é aberto a todos os alunos matriculados nesta 

escola. 

4-JÚRI DO CONCURSO: 1 - A apreciação dos trabalhos estará a cargo de um Júri de 

3 (três) representantes, compostos por: 

a)Um professor do Grupo de Artes; 

b)Um professor integrante da equipa do GAPSS; 

c)Um professor da Direção . 

 

2 - Da decisão do Júri não cabe reclamação. 

5-CRITÉRIOS DE SELEÇÃO: Como critérios de seleção das fotografias premiados, o Júri 

tomará em consideração os seguintes fatores: 

a) A originalidade das fotografias apresentadas de acordo 

com a abordagem do tema proposto; 

b) Qualidade da impressão da fotografia. 

6-NÚMERO DE 
FOTOGRAFIAS ADMITIDAS 
POR CONCORRENTE: 

Cada interessado, poderá concorrer com um máximo de 3 

(três) originais. 

REGULAMENTO    REGULAMENTO 

 



 

    Sobreda, 17 de Janeiro  de 2012                                      

 

A Equipa do Gabinete de GAPSS 

 

 

7-MODO DE ELABORAÇÃO 
E APRESENTAÇÃO DAS 
FOTOGRAFIAS 

1 – As fotografias devem ser elaboradas por aluno no 

contexto de turma, clube ou outros. A  fotografia poderá 

ser apresentada a cores ou preto e branco, num formato 

máximo A5 (148 x 210mm); 

2 - Cada original deve vir identificado no verso com o nome, 

nº, ano e turma e entregue em envelope  . 

3-As fotografias indevidamente identificados serão 

automaticamente excluídos do concurso. 

7-PRAZO E LOCAL  DE 
ENTREGA: 

As fotografias devem ser entregues até ao dia 9 de 

Fevereiro, no Pavilhão A onde estará um marco do correio 

destinado a esse fim.   

8- ESCALÕES A CONCURSO: São submetidos a concurso e premiados dois escalões: 

a) O Escalão 1, ao qual poderão concorrer alunos do 7º ao 9º 

ano de escolaridade; 

b) O Escalão 2, ao qual poderão concorrer alunos do 10º ao 

12º ano de escolaridade. 

9-PRÉMIOS: 1 - Serão atribuídos 6 (seis) prémios, três por cada escalão 

10-DIVULGAÇÃO DOS 
RESULTADOS DO 
CONCURSO: 

Os resultados serão divulgados no dia 14 de Fevereiro – Dia 

dos Namorados. 

11-DIREITOS DE AUTOR: A Escola Secundária Daniel Sampaio reserva para si os 

direitos de autor e direitos de publicação, de todas as 

fotografias apresentadas, estas serão devolvidas depois da 

exposição das mesmas. 

12- DIVULGAÇÃO DAS 
FOTOGRAFIAS 
APRESENTADAS A 
CONCURSO: 

Todas as fotografias apresentadas a concurso serão 

expostas na Escola Secundária Daniel Sampaio, no jornal 

escolar e na página de internet da escola   

 

13:DISPOSIÇÕES FINAIS 1-Os casos omissos neste regulamento serão resolvidos por 

deliberação do júri. 

2-Serão admitidos a concurso as fotografias que respeitem 

o presente regulamento. 
 


