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ASSUNTO:  DIVULGAÇÃO – Concurso Cultural Fotográfico 

“Piracicaba fotografa o seu Rio”. 

 

Senhores (as) Diretores (as) e Professores Coordenadores (as), 

Divulgamos o  Concurso Cultural Fotográfico “Piracicaba fotografa o seu 

Rio”.  

O concurso, cujo o tema é o Rio Piracicaba, é uma atividade cultural 
recreativa promovida pelo SENAC, unidade Piracicaba. A proposta é a 
apresentação de fotografias amadoras do Rio Piracicaba, podendo ser 

composta também por sua fauna e flora.  
 

Objetivos 
Promover a conscientização da preservação e da beleza natural do rio, o 

incentivo à produção cultural e visibilidade de talentos na produção de 
imagens fotográficas.  
 

Público Alvo: alunos regularmente matriculados do Ensino Médio da Rede 
Pública e particular de Piracicaba e alunos do SENAC. 

 
Categorias: o concurso será composto por duas categorias: fotografias com 
câmeras digitais e fotografia com aparelhos celulares.  

 
Inscrições 

As inscrições deverão ser realizadas por meio de acesso ao hotsite: 
piracicaba.concursosculturais.com, no período 5/6/2018 a 
30/7/2018. 

Para efetuar a inscrição, o participante deverá preencher o formulário que 
está disponível no hotsite: piracicaba.concurcosculturais.com e fazer o 

upload da fotografia em formato JPEG, 30 X 40cm e 72dpi, para as 
fotos da categoria “câmera digital” e em formato JPEG, 20 X 30cm e 



72dpi, para as fotos da categoria “aparelho celular”, além de aceitar 

os termos e condições do regulamento, disponível no hotsite 
 

Cada participante poderá inscrever 1 (uma) única fotografia. 
É obrigatório o preenchimento de todos os campos do formulário de inscrição. 
Só será considerado inscrito no concurso o participante que receber 

o e-mail de confirmação, informado o número da inscrição, e desde que o 
material enviado atenda aos requisitos básicos definidos neste Regulamento. 

O concurso ocorrerá no período de 5 de junho a 1º de outubro de 2018 
 

Premiação 

Os 3 (três) participantes que tiverem as melhores classificações de cada 
categoria receberão a seguinte premiação: 

1 º prêmio para as duas categorias: 
Receptor de áudio e rádio bluetooth / USB / SD; 01 mouse óptico. 
2º prêmio para as duas categorias: 

Carregador de bateria portátil da Pineng 
3º prêmio para as duas categorias: 

Jogo de lentes para celular; bastão para selfie 
 

Importante: a escola será responsável pela divulgação e 

encaminhamento do projeto, e, posteriormente deverá enviar um e-

mail contendo a quantidade de alunos inscritos, para o núcleo 

pedagógico aos cuidados de katiuscia: 

Katiuscia.leonel@educacao.sp.gov.br 

Para maiores informações, consulte o regulamento: 

http://piracicaba.concursosculturais.com 

 

  

  

Atenciosamente, 

Katiuscia Paula Leonel – PCNP Tecnologia 

  

                                                                  De acordo 

  

Fábio Augusto Negreiros 

Dirigente Regional de Ensino 
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