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TEMPORADA DE ENCONTRO DAS FAMÍLIAS DO SÃO VICENTE (FSV) - 2017
Concurso de fotografia “A Família bem na foto”

Organizado com o propósito de enriquecer a Temporada de Encontros da Família Vicentina, o
Concurso busca valorizar os trabalhos fotográficos produzidos com câmera convencional ou celular
que contemplem o tema: “A Família bem na foto”, traduzindo em imagens fotográficas os valores
que sustentam as famílias, em suas diversas configurações.

As melhores imagens ganham, além da premiação, certificado de participação e inclusão da
fotografia em mostra no Hall da Escola.

O concurso é aberto a Alunos do 6º ao 8º ano do Ensino Fundamental. Só poderá concorrer a
fotografia que tenha como objeto elementos que elucidam o tema proposto.

Cada fotógrafo poderá participar com uma única foto em preto e branco ou colorida. Serão
eliminadas todas as imagens com teor ofensivo, ou consideradas inadequadas ao espírito Vicentino,
de respeito e zelo com o próximo.

CRONOGRAMA


Inscrições: até 29 de agosto/2017



Entrega das fotos: dia 15 de setembro, na Comunitária



Divulgação do resultado: 22 de setembro, sexta-feira, no recreio



Os 03 (três primeiros) colocados receberão um Kit prêmio, a ser determinado pela Escola.

DAS FOTOGRAFIAS

A foto deve ser impressa em papel fotográfico e não poderá receber nenhum tratamento de luz,
contraste, cor, matiz, enquadramento ou outro que caracterize fotomontagem.

Serão escolhidas e premiadas 03 (três) fotos do Concurso “A Família bem na foto”, que serão
classificadas em primeiro, segundo e terceiro lugares.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DESTAQUE E ENTREGUE ESTA FICHA PARA INSCRIÇÃO, ATÉ O DIA 29 DE AGOSTO, NA COMUNITÁRIA

FICHA DE INSCRIÇÃO: CONCURSO DE FOTOGRAFIA “A Família bem na foto”

Nome completo: ___________________________________________ ___Turma: _______

Estou ciente e de acordo com as regras do concurso.

_________________________________________________
Assinatura do (a) Aluno (a)

