Regulamento do concurso de
Fotografias Impossíveis

Mestrado em Ensino da Matemática no 3º ciclo do Ensino Básico e no Ensino Secundário
No âmbito da Unidade Curricular Projeto Educacional II,
Pela Professora Estagiária Diana Batista
Sob orientação da Professora Doutora Helena Albuquerque
Ano Letivo 2021/2022

Fundamentação
O mundo real é tridimensional e é assim que os nossos olhos o veem. Sabemos que,
quando um objeto está perto, o vemos maior do que se ele estiver longe. A fotografia, por outro
lado, é bidimensional, mas consegue transmitir profundidade através da perspetiva, ou seja,
através da utilização de técnicas de perspetividade, podemos projetar o tridimensional num plano
bidimensional. Para isso, basta-nos mudar o ângulo de captação da fotografia, aproximar ou
afastar objetos e realinhar elementos.
Artigo 1º - Entidade Organizadora
O Concurso de Fotografias Impossíveis é organizado pela professora estagiária Diana
Batista, sob orientação da professora doutora Helena Albuquerque e no âmbito da Unidade
Curricular Projeto Educacional II do Mestrado em Ensino da Matemática no 3º ciclo do Ensino
Básico e no Ensino Secundário.
Artigo 2º - Objetivos
O presente concurso visa:
• Mostrar como a visão pode ser manipulada através da perspetiva;
• Mostrar como podemos aplicar técnicas de perspetiva em vários contextos;
• Mostrar que há situações tridimensionais que, quando projetadas no plano
bidimensional, apenas se tornam possíveis através da utilização de técnicas de
perspetiva;
• Desenvolver a imaginação e criatividade dos participantes;
• Manter o bom clima e as boas relações interpessoais na comunidade;
Artigo 3º - Quem pode participar
Podem participar no Concurso de Fotografias Impossíveis todo e qualquer elemento da
comunidade. Os participantes podem concorrer de forma individual ou em grupo.
Artigo 4º - Como participar
A atividade consiste num concurso, no qual cada equipa (ou concorrente) terá de
submeter uma fotografia de autoria própria, em formato JPEG ou PNG, que represente uma
situação impossível de acontecer sem recorrer a técnicas de perspetiva. Os concorrentes devem
respeitar o tema e proceder à entrega da fotografia via email indicando o nome de todos os
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participantes e, caso se aplique, ano de escolaridade e instituição de ensino que frequentam. O
email para o qual devem ser submetidas as fotografias é diana.batista@esjf.edu.pt .
Artigo 5º - Cronograma
O Concurso de Fotografias Impossíveis apresenta o seguinte calendário:
a) Primeira Fase: Divulgação do concurso – 2 de maio de 2022;
b) Segunda Fase: Envio das fotografias – até 12 de maio de 2022;
c) Terceira Fase: Recolha e apreciação das fotografias– de 12 a 15 de maio de 2022;
d) Quarta Fase: Divulgação dos vencedores e envio dos certificados de participação –
de 16 a 18 de maio de 2022;
e) Quinta Fase: Desenvolvimento de um Jogo Da Memória com as fotografias
selecionadas – de 18 a 31 de maio de 2022;
Artigo 7º - Critérios de Seleção
As fotografias a concurso serão apreciadas pelo Núcleo de Estágio de Matemática em
atividade na Escola Secundária José Falcão (ESJF), em Coimbra, Professoras Estagiárias Ana Rita
Carvalho, Bibiana Almeida e Diana Batista. Para tal, serão considerados os seguintes critérios:
• Representação de uma situação/acontecimento “impossível”;
• Aplicação de técnicas de perspetiva;
• Originalidade e sentido estético.
Artigo 8º - Seleção Final
Ganham as 10 fotografias selecionados segundo o artigo 7º do presente regulamento.
Artigo 9º - Autoria
Ao submeter a fotografia para concurso, todo e qualquer concorrente cede os direitos de
utilização dessa mesma fotografia para fins pedagógicos à organizadora da presente competição.
Artigo 10º - Divulgação dos Resultados do Concurso
As fotografias selecionadas a fazer parte do Jogo da Memória serão divulgadas entre 16 e
18 de maio de 2022 no Facebook da biblioteca da ESJF.
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