Clube de Fotografia
“Fotografar é colocar na mesma linha a cabeça, o olho e o coração”.
Henri Cartier-Bresson

Com o Clube de Fotografia pretende-se promover a formação pessoal, social, cultural
e artística dos elementos que nele participam, criando um espaço de aprendizagem
não formal, que motive os alunos a desenvolver as suas capacidades de fotografar e
refletir sobre a imagem bem como a desenvolver a sensibilidade estética e artística.

PE – Área de intervenção: Cultura Escolar e Clima Educativo
«- Fomentar dinâmicas conducentes à valorização do trabalho individual e coletivo da
comunidade educativa.»

Objetivos específicos
- Adquirir competências no âmbito da fotografia digital;
- Desenvolver o gosto pela fotografia enquanto meio de comunicação visual e como
forma de expressão artística;
- Compreender e utilizar conceitos fundamentais sobre estética e composição de
imagem;
- Desenvolver a partilha e a reflexão em torno do próprio trabalho e do trabalho dos
pares como forma de progredir;
- Tomar consciência da imagem como uma representação com uma linguagem própria.
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Atividades
- Manuseamento de equipamento;
- Algumas noções teóricas: conceitos fundamentais sobre estética e composição de
imagem; elementos da história da fotografia; contacto com a obra de fotógrafos
consagrados; …
- Realização de imagens a partir de diferentes temas;
- Fotografar atividades / eventos realizados na comunidade escolar;
- Tratamento da imagem;
- Partilhar, observar e refletir sobre o trabalho realizado;
- Concursos e divulgação de trabalhos (exposições; jornal da escola; canais do Clube e
da Biblioteca Escolar nas redes sociais).

Avaliação
- A atividade do Clube será objeto de um relatório final, tendo em conta os seguintes
elementos:
- Balanço da participação: número de turmas, anos letivos, número de alunos e
professores envolvidos;
- Registo de opiniões;
- Análise e publicação/divulgação de trabalhos realizados.
Recursos
- Professores dinamizadores: Céu Baptista;
Nazaré Conceição;
Luís Teixeira.
- Recursos materiais:
- Sala de trabalho;
- Equipamento pessoal: smartphone, máquina digital compacta ou DSRL;
- Computadores; projetor
- Impressora; papel. (Impressão de fotografias a p/b e cores para trabalhar e para
exposição.)
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Destinatários
- Alunos dos diferentes níveis de ensino.

Horário de funcionamento
- Quartas-feiras das 14h25 às 15h15
- Quintas-feiras das 15h25 às 16h15

Local
Escola Secundária – biblioteca ou sala a designar.
Espaços exteriores em momentos pontuais.

Inscrições
- A efetuar na biblioteca.

Outubro 2019
A professora
Maria do Céu P. Baptista
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