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“As práticas agrícolas em contexto regional.” 

 

1º Concurso de Geografia  
 
Inter-Escolas - Edição 2008/2009 
 
 
O Grupo Disciplinar de Geografia da 

ESMF, leva a efeito um concurso 
subordinado ao tema  

“ As práticas agrícolas em contexto 
regional”, com base no seguinte 

 regulamento: 

    

1 - Objectivos do concurso: 

 

Sensibilizar os alunos, por forma a mobilizar 
os seus sentidos para a capacidade de 
observação do meio natural e humano 
que os rodeia; 

 

Motivar os alunos para a utilização da 
fotografia como instrumento de análise 
geográfica; 

 
Promover o conhecimento sobre as práticas/

técnicas e produtos agrícolas da região. 

 

Divulgar a imagem e o apoio da Caixa  

Agrícola  - Costa Azul. 

  
Possibilitar um intercâmbio aos 

intervenientes (Escolas/Alunos/
Professores/Caixa Agrícola)  na partilha 
de conhecimentos e na  troca de 
experiências. 

 

2—Serão admitidos a concurso todos os trabalhos 
apresentados por alunos matriculados no 8º ano de 
escolaridade no ano lectivo 2008/2009 nas seguintes 
escolas: 

 

• Escola Secundária C/ 3º Ciclo Manuel da Fonseca 

• EB 2/3 Frei André da Veiga. 

• EB 2/3 de Alvalade. 

• EB 2/3 de Cercal do Alentejo. 

 

3 - Todos os trabalhos apresentados deverão estar 
relacionados com o tema do concurso: “As práticas 
Agrícolas em contexto regional.” - documentando uma 
prática/técnica ou produto regional. 

 

4 - Os trabalhos (fotografias originais) devem ter formato 
compreendido entre 15 x 20 cm e 20 x 30 cm.  

 

5 - São aceites trabalhos de fotografia “convencional” e 
digital, desde que não se verifiquem alterações na 
composição e sobreposições de imagem. Os trabalhos 
de fotografia digital devem ser impressos em papel 
fotográfico. 

 

6 - Cada concorrente só poderá apresentar um trabalho.  

 

7 - Cada trabalho deverá ser acompanhado por: 

     - título da fotografia e local onde foi obtida;  

     - nome completo do autor, morada, telefone ou telemóvel; 

     - turma, ano e idade.  

 
8 - No verso do trabalho deve constar, em letra legível, o 
título da fotografia, local e data onde foi obtida, nome e 
turma do concorrente  

9 - Será atribuído o seguintes prémio ao aluno 
vencedor. 

 Um PC Portátil - Oferta da Caixa Agrícola 

10- O Júri que vai apreciar os trabalhos será 
constituído por um elemento do Conselho 
Executivo da ESMF, um fotógrafo, um 
representante do grupo de geografia de cada 
escola concorrente e um representante da 
Caixa Agrícola de Santiago do Cacém 
(presidente do Júri, com voto de qualidade),  

11 - O prazo de recepção dos trabalhos termina 
em 30 de Abril 2009. 

12 - Os trabalhos deverão ser entregues na 
papelaria da ESMF ou enviados pelo 
correio para a ESMF ao cuidado da 
professora Odália Aires 

13- A organização garante o máximo de cuidado 
com os trabalhos recebidos, não se 
responsabilizando, contudo, por eventuais 
danos ou extravios. 

14 - A reunião do Júri, para selecção dos 
trabalhos premiados, terá lugar de 11 a 17 
de Maio de 2009 

15- A entrega do prémio será efectuada dia 31 de 
Maio de 2009 na Santiagro 2009 pelas 21h 
30m. 

16 - Os trabalhos a concurso, serão expostos ao 
público na última semana de aulas na escola 
Secundária C/3º Ciclo Manuel da Fonseca.  

17 - Os trabalhos enviados não serão devolvidos. 
A ESMF fica com o direito de dispor do 
material para exposições posteriores e à 
divulgação na Internet – página da escola, 
não havendo lugar ao pagamento de 
quaisquer direitos de autor. 

18 - Os casos omissos deste regulamento serão 
decididos pelo júri. 


