
                     

 

 

 

 

 

Enquadramento  

1. A atividade de fotografia “OLHOS DE VER E SENTIR” é dinamizada pelo 

Clube de Fotografia no âmbito do Projeto Cultural de Escola do 

Agrupamento de Escolas de Vendas Novas e é aberta à participação de 

todos os elementos da Comunidade Educativa que queiram promover 

“artes à solta”. 

Objetivo  

2. A atividade visa a criação de uma exposição, como convite à apropriação 

do tema do Projeto Cultural de Escola, “Olhar, Pensar… e Mudar através 

das Artes”, incentivando os participantes a desenvolver e a valorizar 

competências técnicas e criativas na área da fotografia, como forma de 

expressão artística.  

Participantes 

3. Podem participar todos os elementos da comunidade educativa de todas 

as idades: alunos, pessoal docente e não docente, técnicos 

especializados, pais e encarregados de educação. 

 

Especificações técnicas  

4. Cada participante poderá apresentar só uma fotografia com as seguintes 

especificidades: 
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4.1. Fotografia a cores registando num grande plano apenas a 

imagem de olhos (os dois olhos ou um só, abertos, fechados, 

semicerrados, espantados, tristes, alegres, atentos, tranquilos, 

amedrontados, mentirosos, …). 

4.2. A fotografia de cada participante deve ser apresentada em 

formato digital. 

Entrega dos trabalhos 

5. As fotografias devem ser entregues, entre 25 de março e 22 de abril de 

2022 , para o e-mail foto.aevn@gmail.com, apresentando um título, ou 

não e a identificação do seu autor: nome, idade, tipo de participante 

(aluno, encarregado de educação, etc…). 

Disposições gerais 

6. A equipa do Projeto Cultural de Escola e do Clube de Fotografia reserva-

se o direito de não utilizar imagens por não se enquadrarem no tema, 

nomeadamente por revelarem rostos completos e/ou corpos de pessoas, 

falta de qualidade técnica ou por não estarem identificadas. 

7. De acordo com as características da exposição, a equipa reserva-se o 

direito de alterar a cor das imagens para preto e branco, caso se revele 

necessário.  

8. Eventuais esclarecimentos podem ser solicitados às professoras do 

Agrupamento de Escolas de Vendas Novas - Ana Bela Carapinha ou Céu 

Baptista.  

NOTA: Para esclarecimento de dúvidas contactar pelo e-mail: 

foto.aevn@gmail.com  

Equipa PCE do AEVN                                 

Clube de Fotografia do AEVN  
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