
CONCURSO DE FOTOGRAFIA 

TEMA: “A Matemática está em toda a parte” 

 

A UNESCO decidiu na sua 40.ª Assembleia Geral criar o DIA INTERNACIONAL DA MATEMÁTICA, 

escolhendo o dia 14 de março para tal - https://www.idm314.org/. 

O grupo de Matemática do 3.º Ciclo e Secundário do Agrupamento de escolas de Queluz Belas 

decidiu associar-se a esta celebração criando o concurso “A Matemática está em toda a parte”. Este 

concurso é aberto à participação de todos os alunos do agrupamento que frequentem o 3.º Ciclo ou 

o ensino Secundário. 

 O Concurso tem como principais objetivos desenvolver a capacidade de expressão e comunicação, 

estimular a imaginação e a reflexão acerca da Matemática e promover a interdisciplinaridade. 

 

O concurso consiste na elaboração de uma FOTO com dimensão 10x15 que ilustre o tema “A 

Matemática está em toda a parte” e de um texto com, no máximo, 6 linhas com letra Arial de 

tamanho 11, em que seja apresentado o título da foto, se identifique o local em que a foto foi 

tirada e que justifique matematicamente a escolha da foto.  

Cada pessoa só pode concorrer com uma foto. Os participantes concorrem a uma de duas categorias 

de acordo com os ciclos de ensino em que estão integrados – 3.º Ciclo e Secundário - e na 

modalidade individual ou em equipa, num máximo de três elementos. 

  

As fotos e textos serão apreciados por um júri, que integrará professores de Matemática e de 

Educação Visual. Na avaliação serão valorizados:  

Os conteúdos matemáticos, o rigor científico do texto, o domínio da língua e a originalidade, 

criatividade e qualidade estética da foto bem como a sua adequação ao tema. 

Das decisões do júri não haverá recurso. Os casos omissos serão decididos pelo júri. 

 

Aos três melhores classificados, em cada uma das duas categorias, serão atribuídos prémios. Todos 

os alunos recebem um certificado de participação. Os resultados serão conhecidos no dia 10 de 

março. Durante os dias 12, 13, 16 e 17 de março os melhores trabalhos serão exibidos na respetiva 

escola (ESPAN ou Galopim de Carvalho). 

 
As fotos e textos devem ser enviados, em formato digital, entre os dias 6 de janeiro e 21 de fevereiro 

de 2020 para o endereço de email: aeqb.concursofoto.diamatematica@gmail.com  

No assunto do email deve ser indicado o ciclo, ano, turma e número do aluno (individual ou do 

responsável do grupo). (Por exemplo: 3ciclo8ºZnº345876 ou secundario11ºYnº987654). 

Os ficheiros - texto e foto - devem ser identificados com o mesmo nome que deve ser um 

pseudónimo. Esse pseudónimo deve ser associado ao autor, ou grupo de autores, unicamente no 

texto do email. 
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Só poderão ser submetidos a concurso fotos inéditas, pelo que qualquer indício de plágio será 

punido com a desqualificação da foto.  


