
Biblioteca Escolar da Escola Básica de S. Tomé de Negrelos  

Concurso de Fotografia Digital 

EM FAMÍLIA É DIVERTIDO 
 

Regulamento 
 

1. ENQUADRAMENTO 
 

Os adultos possuem um papel fundamental na promoção do contacto da criança com o livro. É 
importante estimular a leitura transformando-a numa rotina diária, ou numa atividade que faz 
falta para a criança crescer.  
 
 
 

2. DESTINATÁRIOS  

O concurso de fotografia digital “ EM FAMÍLIA É DIVERTIDO” é um concurso dinamizado pela 
equipa da Biblioteca Escolar da EB de S. Tomé de Negrelos. Está aberto à participação dos alunos 
do Pré-Escolar e 1º Ciclo do Ensino Básico com a colaboração da família (não-profissionais de 
fotografia). 
 
 

3. TRABALHOS  
 

Saborear o livro e a leitura em conjunto é muito mais divertido! Registe um desses momentos e 
partilhe-o connosco, enviando uma fotografia. 

 A fotografia, a cor ou a preto e branco, terá como tema aspetos relacionados com a 
promoção da leitura e do livro.  

 Deverá ser em formato digital (extensão jpg, png, ou gif). 

 Deverá conter um título alusivo ao tema.  

 Deverá ser enviada para o e-mail da biblioteca: stn.biblioteca@aedah.pt , entre 21 de 
janeiro e 14 fevereiro de 2019. 

 Deverá vir acompanhada por um documento /texto no qual figure:  
- Identificação da(o) concorrente (nome, ano e turma) 
- Parentesco do adulto com o aluno;  
- Data de realização da fotografia;  
- Título da fotografia  

- Cada aluno(a) só pode concorrer com uma fotografia.  
- Todos os trabalhos a concurso serão expostos no mural da Biblioteca Escolar durante a Semana 
da Leitura - 18 a 22 de março. 
 
 

4. JÚRI  
 

- O júri é constituído pelo Coordenador da EB de S. Tomé de Negrelos, pela coordenadora da 
Biblioteca Escolar e pelo coordenador do 1.º Ciclo. 
- A deliberação do júri será divulgada no dia 19 de fevereiro de 2019, na Biblioteca Escolar. 
- Da decisão do júri não cabe reclamação.  
 
 

6. PRÉMIOS  
 

- Todos os concorrentes receberão um certificado de participação. 
- Será atribuído um prémio em cada categoria: Pré-escolar e 1º Ciclo. 
- A entrega de prémios terá lugar no decurso da Semana da Leitura. 
- Os concorrentes premiados serão informados através de e-mail usado para o envio da fotografia. 

Os casos omissos neste regulamento serão resolvidos por deliberação do júri. 
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