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Passatempo de Fotografia “Apanhadores de Afetos” 

Regulamento 

O Passatempo «Apanhadores de Afetos» é uma iniciativa que surge no âmbito da 

comemoração dos 25 anos da ESCO, subordinada ao tema «ESCO – uma escola de 

Afetos». Este passatempo procura o envolvimento de toda a comunidade escolar, na 

captação espontânea de manifestações de afetos na ESCO. Pretende-se também 

desencadear uma reflexão acerca da importância dos afetos nas nossas vidas, nas 

pequenas ou nas grandes coisas que nos aquecem o coração e nos dão um sentimento 

de pertença.  

É crença da ESCO que, sem afetos, não há aprendizagem. Então, o desafio é «apanhar» 

afetos, através de fotografias de momentos espontâneos e assim perpetuá-los nas 

linhas com que se vai escrevendo a história da nossa escola. Um abraço, um sorriso para 

alguém, uma mão que dá a outra… um afeto, uma aprendizagem. 

 

1º 

(Participantes) 

a) O passatempo é aberto a todos os alunos, professores e pessoal não docente da 

ESCO, não sendo necessária inscrição prévia. 

b) Os participantes serão organizados em duas categorias: alunos e 

professores/pessoal não docente. 

c) É vedada a participação aos membros do júri. 

d) A participação será sempre individual. 

 

2º 

(Tema) 

a) O passatempo é subordinado ao tema “ESCO – uma escola de afetos”, sendo 

impreterível que os trabalhos submetidos ao passatempo o respeitem. 

b) As participações serão consideradas válidas, apenas e só, se respeitarem o tema 

na íntegra. 

 

3º 

(Trabalhos) 

a) Os trabalhos poderão ser a cores e/ou a preto e branco. 

b) Cada participante pode apresentar no passatempo até três trabalhos. 

c) Só serão aceites trabalhos que não tenham sido premiados noutros passatempos 

ou concursos. 
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d) Os trabalhos deverão ser enviados para o correio eletrónico do Gabinete de 

Comunicação (máximo de 1,5MB, em formato JPEG). 

e) As imagens devem ser enviadas uma por email (sempre como anexo), indicando 

no assunto “Passatempo Apanhadores de Afetos”, sempre acompanhado da 

respetiva ficha técnica igualmente em anexo. 

f) O nome do ficheiro da fotografia deve conter apenas o nome do autor (primeiro 

nome e apelido) seguido de numeração (exemplo: António Silva 1.jpg). 

g) As imagens não devem ter qualquer moldura ou assinatura. 

h) Não são admitidas fotomontagens. 

i) O email é gabinetecomunicacao@sefo.pt 

 

4º 

(Prazo de entrega) 

a) Os trabalhos poderão ser entregues até ao dia 16 de abril de 2018 às 23.59h 

através do endereço eletrónico referido no artigo anterior. As entregas deverão 

ser feitas de acordo com o já definido. 

 

5º 

(Júri) 

a) O júri será constituído pelos seguintes elementos: 1 fotógrafo profissional, 1 

membro da organização do passatempo, a diretora da ESCO, o representante 

dos alunos no Conselho Pedagógico, 1 elemento do pessoal não docente. 

b) O júri deverá deliberar até ao dia 23 de abril de 2018. 

c) O Presidente do júri terá voto de qualidade e será designado entre os elementos 

que o compõem. 

d) A decisão do júri é final e irrevogável, não havendo direito a recurso. 

 

6º 

(Prémios) 

Para a concessão dos prémios, valorizar-se-á a espontaneidade, originalidade e 

adequação ao tema. Os vencedores serão anunciados até 30 de abril de 2018. Serão 

atribuídos prémios de 1º, 2º e 3º lugares a cada categoria de participantes (alunos e 

pessoal docente e não docente. 

a) Cada prémio corresponderá a uma, e apenas uma, fotografia por categoria de 

participantes. 

b) Os vencedores serão informados por email. 

c) Os resultados deste passatempo serão divulgados nos meios de comunicação 

interna e externa da ESCO. 
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7º 

(Divulgação) 

a) Os trabalhos vencedores serão publicados nos meios de comunicação da ESCO. 

Cada trabalho virá referenciado com o nome do participante. 

b) A ESCO reserva-se o direito de publicar as imagens das fotografias participantes 

nas situações em que o considerar pertinente. 

c) As fotos premiadas ficarão propriedade da ESCO, que se reserva o direito de 

exposição, reprodução e qualquer outro direito de exploração, de acordo com 

os objetivos do passatempo. Os participantes são responsáveis por garantir que 

não existem direitos a terceiros nas obras apresentadas, assim como de toda a 

reclamação de direitos de imagem. 

d) A ESCO reserva-se o direito de expor, publicar ou reproduzir quaisquer dos 

trabalhos sem a prévia notificação e consentimento do autor. 

 

8º 

(Disposições finais) 

a) A apresentação dos trabalhos pressupõe a plena aceitação do presente 

regulamento. 

 

9º 

(Diversos) 

a) Qualquer decisão do júri é final e incontestável. 

b) Os casos omissos no presente regulamento serão resolvidos pelo júri. 

 


