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Edital – 02/2018 

1º Concurso de Fotografia de Pratinha MG 

Tema: "Pratinha: Cidade de todos nós" 

O Departamento Municipal de Educação e Cultura com o apoio da Prefeitura Municipal de 

Pratinha,  promove o 1º Concurso de Fotografias do Município. 

O Concurso tem como o objetivo de despertar o interesse nas paisagens da cidade e do município 

estimulando a comunicação, a criatividade e o desenvolvimento cognitivo e crítico, bem como, incentivar 

e expressar através das fotografias suas opiniões e sentimentos em relação ás paisagens da cidade e do 

município de Pratinha, além de analisar e divulgar as imagens do lugar onde vivem através da confecção 

de calendário com as fotos vencedoras bem como as selecionadas e proporcionando aos alunos o contato 

com os recursos naturais, a cultura e tradições, destacando seus pontos importantes. 

A fim de proporcionar uma valorização e resgate ao respeito pela nossa cidade e por se tratar de 

uma ação de educação patrimonial e de divulgação decidimos inicialmente trabalhar este projeto com a 

função de mostrarmos aos nossos alunos que podemos e devemos conhecer as belezas de nossa cidade, 

pois é nela que vivemos, nos tornamos cidadãos e muitas vezes, passamos por toda a nossa experiência de 

vida. 

1-REGULAMENTO 

O período de cadastro com a entrega das fotos se inicia no dia 1º de Julho de 2018 e encerra-se no dia 30 

de Agosto de 2018. Os cadastros poderão ser feitos pelo sitio eletrônico 

educacaopratinha.wixsite.com/educacaoecultura (ficha anexo I deste edital) e encaminhar a ficha , 

juntamente com as fotografias para o e-mail. prataeducacao@hotmail.com ou entregue pessoalmente para 

os responsáveis pelo Concurso de Fotografias, no Departamento Municipal de Educação e Cultura no 

horário de 7:00  ás 17:30 de segunda a sexta feira na Rua: Pedro Paulo dos Santos, nº 45 Centro – 

Pratinha MG.Qualquer informação pelo telefone Fone: (34)3637-1442 

 

2- CATEGORIAS: 

Paisagens; 

Fauna/Flora; 

Arquitetura/Cultura. 

 

3- PREMIAÇÕES: 

As fotos vencedoras premiadas: 

a) – 1º Lugar – Um Celular; 

b) – 2º Lugar – Uma caixa acústica de som com saída para Pen Drive; 

c) – 3º Lugar – Pen drive de 16 GB 

4- PARTICIPAÇÃO 

Poderão participar os alunos da Escola Municipal Coronel Neca de Paula e Escola Estadual Marlene 

Martins Reis compreendendo a faixa etária de 09 (nove) e 18 (dezoito) anos de Idade. 
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5- ESTRUTURA DA FOTO E DO CONCURSO 

Todas as fotos devem ser digitais. Caso queira enviar uma foto impressa a mesma deve ser digitalizada. 

5.1. Cada participante poderá enviar, no máximo, 2 (duas) fotos que considere significativas para 

representar cada categoria. 

5.2 Não serão aceitas fotografias manipuladas ou oriundas de qualquer tipo de montagem. 

5.3 As fotografias digitais deverão ser produzidas com resolução igual ou superior a 3.2MP e 300 dpi com 

formato.jpg. No caso de fotografias com celular colocar o celular na horizontal (deitado). 

5.4 As fotografias deverão ser tiradas exclusivamente dentro dos limites do município de Pratinha/MG. 

5.5 Todas as fotografias premiadas ou não, poderão ser utilizadas para fins promocionais, institucionais 

ou publicitários pelo Centro Cultural tais como, reprodução em: calendários, jornais, convites, folders, 

cartazes, banners, exposição na mídia e outros do gênero. 

 

6- DA ENTREGA DAS FOTOS 

As fotos deverão ser entregues no Departamento Municipal de Educação e Cultura até o dia 30 de 

Setembro ou entregue pessoalmente, no Departamento Municipal de Educação e Cultura no horário de 

7:00  ás 16:30 de segunda a sexta feira na Rua: Pedro Paulo dos Santos, nº 45 Centro – Pratinha MG, 

dentro de um CD, pen-drive ou via e-mail prataeducacao@hotmail.com com a ficha de inscrição 

preenchida contida no anexo I deste edital. 

 

7. AVALIAÇÃO 

A avaliação das fotografias será feita por uma Comissão Julgadora que será o Conselho Municipal 

do Patrimônio Cultural de Pratinha que selecionará 20 (vinte) fotos, seguindo alguns critérios como: 

Criatividade e originalidade; Impacto visual; Beleza; Adequação ao tema; Boa apresentação. Em seguida 

passaremos as fotos selecionadas para Simone Ramos da Cidade de Contagem MG que presta serviços de 

assessoria ao Departamento Municipal de Educação e Cultura e ao Conselho Municipal do Patrimônio 

Cultural, por ser uma pessoa imparcial que não conhece os alunos envolvidos e irá definir os vencedores, 

sendo 1º Lugar; o 2º Lugar e o 3º Lugar. 

  

8. RESULTADO 

O resultado final do concurso será anunciado em evento solene com entrega das premiações no 

dia: 27 de outubro de 2018 na Abertura da 4ª Feira do Jovem Empreendedor. 
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                Anexo I                        

FICHA DE INSCRIÇÃO     
1º Concurso de Fotografia 

Pratinha: "Cidade de todos nós" 

                                               Nº da Inscrição:____ 
Realização: 

Departamento Municipal de Educação e Cultura 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

 

 
 

Autor da Fotografia: 

Data nasc: Telefone: 

Endereço: 

Local e data da fotografia: 
 

Foto 1:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

Foto 2:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

E-mail: 

Categoria: 
Foto 1: 

(     ) Paisagens; 

(     ) Fauna/Flora; 

(      ) Arquitetura/Cultura 

 

Foto 2: 

(     ) Paisagens; 

(     ) Fauna/Flora; 

(      ) Arquitetura/Cultura 

Escola: 
Série: 

                                                          Comprovante de Inscrição 

1º Concurso de Fotografia de Pratinha MG 

Tema: "Pratinha: Cidade de todos nós" 
 

                                                                                                            Número de inscrição ____________ 

1. Nome do candidato:______________________________________________________________  

Data: _______/_______/_________  

                                                                       Responsável pela inscrição: 

_______________________________________________ 

 


