
Organização: 

REGULAMENTO DO CONCURSO “DESPORTO NUM CLICK” 
 

 
ENQUADRAMENTO  

O concurso DESPORTO NUM CLICK, 
organizado pelo núcleo de estágio de 
Educação Física da Escola EB 2,3 de Rio Tinto, 
no ano letivo 2014/2015, é aberto à 
participação de todos os alunos. Cada aluno 
terá que fotografar um momento desportivo 
que presencie ou participe.  

  
OBJETIVOS  

O concurso de Fotografia: DESPORTO 
NUM CLICK pretende:  

1. Contribuir para a prática desportiva;  
2. Promover o gosto pelo Desporto; 
3. Sensibilizar os alunos para a 

importância da prática desportiva; 
4. Fomentar o interesse dos alunos 

para assistirem a espetáculos desportivos. 
 
PARTICIPAÇÃO  

1. Serão admitidos a concurso os 
trabalhos apresentados pelos alunos da Escola 
EB 2/3 de Rio Tinto, independentemente do 
ano de escolaridade que frequentem. 

2. De acordo com o tema, os 
participantes têm total liberdade de escolha 
quanto à fotografia a ser apresentada.  

3. As fotografias, tamanho 15 x 10, 
poderão ser a cores ou a preto e branco.  

4. As fotografias têm de ser entregues 
em formato digital. 

5. Cada participante poderá apresentar 
no máximo uma fotografia.  

6. Cada fotografia deve incluir no verso 
um título, referindo a data, o local e o 
momento, em que foi tirada.  

7. As fotografias devem ser da autoria 
do participante. 
 
 
 
 
 
 

 
ENTREGA DOS TRABALHOS  

1. Cada trabalho deverá ser entregue 
num CD ou através do 
desportonumclick@hotmail.com, 
devidamente identificado, com os seguintes 
dados: nome completo, ano, turma, número e 
título da fotografia, aos professores 
estagiários de Educação Física ou à professora 
Felismina. 

2. A data limite para entrega dos 
trabalhos é o dia 18 de maio de 2015.  

3. Os trabalhos entregues serão 
apreciados pelos membros do núcleo de 
estágio de Educação Física, que verificam a 
conformidade dos mesmos com o presente 
regulamento. Estes selecionam a melhor 
fotografia por ano de escolaridade, 
remetendo-as ao júri do concurso.  

 
JÚRI  
1. O júri do presente concurso 

(constituído por um professor de Educação 
Física, por um professor de Educação Visual e 
Tecnológica e por um membro da direção da 
escola) atribuirá os prémios estabelecidos, 
selecionando as três melhores fotografias.  

2. Ao júri reserva-se o direito de não 
atribuir prémios se a falta de qualidade dos 
trabalhos o justificar. 

3. Das decisões do júri não haverá 
recurso.  
 

PRÉMIOS  
1º - 2 Bilhetes para o FC Porto vs FC 

Penafiel (última jornada da Liga NOS). 
2º - 1 Bilhete para visitar o Museu e o 

Estádio do Dragão. 
3º - 1 Bilhete para visitar o Museu do 

FC Porto. 
A entrega dos prémios será 

oportunamente divulgada pela organização. 
 


