
 
 

 

  

 Regulamento do Projeto CaptaAção 2021 

Edição “Meu lugar, meu patrimônio”  

 

O projeto CaptaAção é promovido pela concessionária Prolagos, em parceria com a Casa Museu 

Carlos Scliar. Trata-se de um projeto com foco no desenvolvimento do potencial de 

transformação do ser integral, abordando temas relevantes para a sociedade, de modo a 

estimular o pensamento crítico e reflexivo, o senso de responsabilidade, a criatividade e a 

inovação dos estudantes da rede pública de ensino.  

 

QUEM PODE PARTICIPAR:  

Poderão participar alunos do 9ª ano do ensino fundamental, matriculados nas escolas da rede 

pública dos municípios de Cabo Frio, Armação dos Búzios, São Pedro da Aldeia, Iguaba Grande 

e Arraial do Cabo do Estado do Rio de Janeiro.  

 

COMO FUNCIONA O PROJETO:  

O projeto consiste em 5 etapas: Visita mediada a Casa Museu Carlos Scliar, participação na 

oficina, apresentação do tema, produção artística (imagens e fotografias) e sessões de cinema, 

sendo esta última uma etapa opcional. Ao final do projeto, as produções selecionadas serão 

premiadas.  

A visita mediada, a oficina, a apresentação e a discussão do tema duram, aproximadamente, 3 

horas. Devem ser realizadas em datas pré-agendadas, nos turnos da manhã ou da tarde, em 

turmas de no máximo 20 alunos (com professor responsável acompanhando o grupo). A data 

limite para realização da visita é até 24 de novembro de 2021.  

Os alunos poderão se inscrever nas categorias “imagens e fotografias”.  

IMAGENS E FOTOGRAFIAIS:  

Os alunos poderão concorrer a esta categoria individualmente. Serão aceitas produções de 

quaisquer formas, tipos e gêneros. O intuito nesta categoria é estimular nos estudantes o 

potencial latente de criação. A imagem e fotografia deverá ser elaborado com base no tema 

“Meu Lugar, Meu Patrimônio - Conhecer o território, a identidade, a cultura”.  

A avaliação e seleção dos melhores trabalhos dar-se-ão com base na criatividade, inovação, 

originalidade e fidelidade ao tema. A inscrição deverá ocorrer até a data de 03 de dezembro de 

2021, através do formulário de inscrição, disponível no site www.prolagos.com.br ou 

disponibilizado diretamente. 

 

Definição das categorias: 

Fotografia é uma imagem produzida através de uma câmera fotográfica. Qualquer imagem 

gerada por qualquer câmera, seja a mais básica câmera obscura ou a câmera mais avançada, 

tanto captada digitalmente quanto em filme, pode ser chamada de fotografia. 

http://www.prolagos.com.br/


 
 

 

  

Imagem pode ser definida como uma representação visual de alguma coisa, seja real ou não, 

como por exemplo uma arte, uma pintura, um desenho, um esboço. Sendo cenas ou objetos 

reais ou irreais, todos podem ser chamados de imagens. 

 

Se a categoria escolhida for Fotografia é obrigatório:  

a) Envio da foto com legenda relacionando ao tema;  

b) Envio da foto em formato JPEG, formatação horizontal;  

c) Preenchimento da ficha de inscrição; 

d) Participação individual. 

As fotos inscritas deverão ser inéditas.  

Obs.: Entende-se por inédita a foto que nunca tenha sido comercializada e que não tenha sido 

apresentada em festivais ou concursos, e que seja de autoria própria. 

 

Se a categoria escolhida for Imagem é obrigatório:  

a) Envio da imagem com legenda relacionando ao tema;  

b) Envio da imagem em formato JPEG, formatação horizontal;  

c) Preenchimento da ficha de inscrição; 

d) Participação individual. 

As imagens inscritas deverão ser inéditas.  

Obs.: Entende-se por inédita a imagem que nunca tenha sido comercializada e que não tenha 

sido apresentada em festivais ou concursos, e que seja de autoria própria. 

 

O envio dos arquivos juntamente com a ficha de inscrição, deverá ser realizado para o e-mail: 

social.prl@prolagos.com.br até o dia 03 de dezembro de 2021. 

 

TEMA DESTA EDIÇÃO:  

“Identidade e Pertencimento - Meu Lugar, Meu Patrimônio - Conhecer o território, a identidade, 

a cultura”. Sugere-se que as produções artísticas versem sobre as experiências vividas pelos 

estudantes decorrentes do contato com as diversas formas de expressão de ideias, tais como 

livros, músicas, matérias jornalísticas, poesias etc.  

 

PARA PARTICIPAR:  

Em reuniões com representantes das secretarias de educação dos municípios atendidos pela 

concessionária, serão apresentados o projeto e a indicação das instituições participantes deverá 

ocorrer até dia 30 de outubro de 2021.  

 



 
 

 

  

AVALIAÇÃO:  

O comitê avaliador do projeto, composto por representantes da Casa Scliar, colaboradores da 

Prolagos e convidados, selecionará os vencedores. Os critérios da avaliação e seleção serão: 

Criatividade, inovação, originalidade e fidelidade ao tema.  

 

DIVULGAÇÃO DO TRABALHO VENCEDOR:  

Os vencedores serão premiados em cerimônia especial que será realizada no dia 14 de 

dezembro de 2021, as 17h, na Casa Museu Carlos Scliar, a qual contará com a presença dos 

representantes das instituições de ensino e das secretarias de educação, professores e alunos 

inscritos, cujas produções foram selecionadas e representantes da concessionária e do instituto 

Carlos Scliar. Haverá exibição dos trabalhos produzidos pelos alunos, além de coquetel aos 

convidados.  

 

PREMIAÇÃO:  

Os alunos e os professores orientadores dos trabalhos vencedores serão contemplados com 

brindes durante a cerimônia de encerramento do projeto, será realizada a premiação para as 

duas categorias de inscrição.  

Brindes: 

1º lugar: 1 smartphone Samsung M12 

2º lugar: 1 Tablet 

3º lugar: Fone de ouvido bluetooth 

 

DIREITOS AUTORAIS:  

Ao se inscreverem no projeto CaptaAção, os autores cedem seus direitos autorais em favor da 

Prolagos, que poderá utilizar as produções em programas pedagógicos ou em campanhas de 

sensibilização pública, sem nenhum ônus à concessionária.  

 

OUTRAS DISPOSIÇÕES:  

Qualquer item não previsto neste regulamento passará por avaliação dos organizadores do 

Projeto.  

 

 



 
 

Ficha de Inscrição do Projeto CaptaAção 

Edição “Meu lugar, meu patrimônio” 
 

Ao se inscreverem no projeto CaptaAção, os autores cedem seus direitos autorais em favor da 
Prolagos, que poderá utilizar as produções em programas pedagógicos ou em campanhas de 
sensibilização pública, sem nenhum ônus à concessionária. 

 

Título do Trabalho:   
Categoria:          Foto                             Imagem 
Instituição de Ensino:   
Professor Orientador:  

 

Nome Completo do Aluno CPF/ RG Turma Telefone 
     
      

 

INSCRIÇÃO: 

Para se inscreverem no projeto, os alunos deverão:  

 Participar da visita mediada promovida pela Concessionária Prolagos à casa museu de Carlos 
Scliar conforme calendário 2021; 

 
Definição das categorias: 

Fotografia é uma imagem produzida através de uma câmera fotográfica. Qualquer imagem 
gerada por qualquer câmera, seja a mais básica câmera obscura ou a câmera mais avançada, 
tanto captada digitalmente quanto em filme, pode ser chamada de fotografia. 

Imagem pode ser definida como uma representação visual de alguma coisa, seja real ou não, 
como por exemplo uma arte, uma pintura, um desenho, um esboço. Sendo cenas ou objetos 
reais ou irreais, todos podem ser chamados de imagens. 

 

Se a categoria escolhida for Fotografia é obrigatório:  

a) Envio da foto com legenda relacionando ao tema;  

b) Envio da foto em formato JPEG, formatação horizontal;  

c) Preenchimento da ficha de inscrição; 

d) Participação individual. 

As fotos inscritas deverão ser inéditas.  

Obs.: Entende-se por inédita a foto que nunca tenha sido comercializada e que não tenha sido 
apresentada em festivais ou concursos, e que seja de autoria própria. 



 
 

 

Se a categoria escolhida for Imagem é obrigatório:  

a) Envio da imagem com legenda relacionando ao tema;  

b) Envio da imagem em formato JPEG, formatação horizontal;  

c) Preenchimento da ficha de inscrição; 

d) Participação individual. 

As imagens inscritas deverão ser inéditas.  

Obs.: Entende-se por inédita a imagem que nunca tenha sido comercializada e que não tenha 
sido apresentada em festivais ou concursos, e que seja de autoria própria. 

 

O envio dos arquivos juntamente com a ficha de inscrição, deverá ser realizado para o e-mail: 
social.prl@prolagos.com.br até o dia 03 de dezembro de 2021. 
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