CONCURSO DE FOTOGRAFIA
“ALL DIFFERENT, ALL THE SAME”
(Todos diferentes, todos iguais)
Projeto Erasmus + Setting our minds free from sterotypes

Regulamento
ÂMBITO E OBJETIVOS
1. O concurso de fotografia “all different, all the same” (Todos diferentes, todos iguais) insere-se no âmbito
do Projeto Erasmus + Setting our minds free from stereotypes, com o contrato n.º 2018-1-PT01-KA229047496, e destina-se a alunos do ensino secundário das escolas europeias parceiras do referido Projeto.
2. Os objetivos do concurso são (1) envolver a comunidade escolar no tema do Projeto, proporcionando
uma oportunidade de aprendizagem não formal, bem como a possibilidade de participação indireta no
referido Projeto; (2) sensibilizar para a importância do respeito pela diferença, pelo reconhecimento da
diversidade cultural em contexto europeu e (3) promover o diálogo intercultural através da mensagem
fotográfica.
PARTICIPAÇÃO
1. O concurso de fotografia decorre entre os meses de janeiro e março de 2020, sobre o tema “All different,
all the same” (Todos diferentes, todos iguais).
2. Podem participar todos os alunos do ensino secundário da Escola Secundária Marques de Castilho. Estão
excluídos os alunos inscritos no Projeto, uma vez que já são beneficiários.
3. A participação no concurso é individual. Os interessados devem inscrever-se na biblioteca escolar da ES
Marques de Castilho, até dia 20 de janeiro de 2020.
FOTOGRAFIAS
1. As fotografias não podem incluir rostos, marcas ou outras características identificativas de pessoas,
lugares ou empresas.
2. As fotografias devem ter o formato JPEG ou PNG e 21X15cm. Quando impressas para fim de exibição
devem ter boa qualidade de resolução de imagem. A fotografia deve ainda incluir no canto inferior
direito, de forma legível e sem afetar a composição, os seguintes elementos:
Nome e turma do autor
Nome do concurso em inglês
Nome da escola e país
Nome do projeto
Logótipos Erasmus+ e do projeto

3. Os logótipos necessários à identificação da fotografia, referidos anteriormente, devem ser solicitados
através de lucindabento@esmcastilho.pt.
4. Para o mesmo correio eletrónico devem ser enviadas as fotografias, até ao dia 13 de março de 2020.
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CRITÉRIOS DE SELEÇÃO
1. Um júri constituído para o efeito apreciará as fotografias submetidas a concurso, com base nos seguintes
critérios:
a) Narrativa: a fotografia deve contar uma história relevante para o tema do concurso “All different, all
the same” (Todos diferentes, todos iguais). Ou seja, deve captar uma imagem que provoque reações
e emoções em quem a vê, retratando uma situação marcante, real ou metafórica, dentro do tema
proposto.
b) Qualidade: a fotografia deve revelar boa qualidade de luz, exposição e nitidez.
c) Originalidade: a fotografia a concurso deve apresentar ideias não vistas ou conhecidas.
d) Criatividade: a composição fotográfica deve ir além de conceitos previsíveis ou óbvios.
2. O Júri selecionará as 10 melhores fotografias, entre as quais figurará a fotografia vencedora. A decisão do
júri é definitiva, não havendo possibilidade de recurso.
3. O autor da fotografia vencedora recebe um prémio tecnológico.
4. Ao participarem no concurso, os concorrentes cedem os direitos autorais das fotografias aos promotores
do concurso (projeto Erasmus + Setting our minds free from stereotypes), autorizando a sua replicação e
exibição pública.

07 de janeiro de 2020
Lucinda Bento
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