
Agrupamento de Escolas de Aver-o-Mar conquista o 3.º lugar no 

prestigiado Concurso Internacional de Fotografia “#ENGIE4Geodiversity 

photocontest!” 

 

Gosta de Geologia? Não precisa de responder!... 

Foi assim que a Professora Isabel Pessoa iniciou esta aventura! Determinada 

a fomentar o gosto por esta ciência, a docente fez uma proposta aos seus 

alunos de 7º Ano para participarem num concurso Internacional de Fotografia, 

promovido pela Federação Europeia de Geólogos, no âmbito do projeto 

ENGIE, o qual incentiva, especialmente, as raparigas a estudar geociências e 

engenharia. Confrontados com tal proposta, os alunos do 7º A, 

impressionados, inicialmente, com a ousadia da Professora, mostraram-se 

céticos, mas concordaram em embarcar com ela nessa viagem! Repetidas 

vezes, questionavam-na: “Professora, acha mesmo que vamos conseguir 

conquistar um prémio internacional?”. Com toda a serenidade, a Professora 

dava-lhes a mesma resposta: “Vamos dar o nosso melhor em cada passo, em 

cada etapa e vamos todos acreditar!” Apresentado o regulamento e 

respetivas categorias a Concurso, a professora deu uma única instrução a cada 

um dos seus alunos: “A Geologia está presente onde quer que vás! Leva a 

máquina fotográfica ou o telemóvel e inspira-te! Paisagens geológicas, rochas, 

minerais, metais, produtos ou energias que usamos no dia a dia!”. E o sonho 

começou a materializar-se com as fotografias a surgirem gradualmente!  

Posteriormente, foi feita uma seleção das fotografias que iriam a concurso e 

os alunos Leonardo Rodrigues e Lara Sobral, em representação da turma, 

formalizaram as respetivas candidaturas, concorrendo cada um com três 

fotografias. A avaliação das fotografias a nível internacional foi feita em duas 

fases: a primeira através de uma votação pública para apurar as 10 fotografias 

mais votadas através do #engie4geodiversity do Instagram; numa segunda 

fase, estas 10 fotos foram partilhadas com os membros de um júri do Projeto 

Engie, do qual faziam parte dez geólogas reputadas a nível mundial, que teve 

a espinhosa missão de selecionar as três melhores.  

E o seu sonho começou a ganhar asas. Quão empolgante foi ver a 

determinação dos alunos da turma na primeira fase da votação pelo 

Instagram! Divulgaram, incansavelmente, as suas fotografias a concurso, 

através das redes sociais, e fizeram um apelo ao voto, de forma persuasiva, 



junto dos seus amigos, dos seus familiares, dos outros alunos, dos professores, 

dos funcionários e da restante comunidade local. Também a sua professora 

os ajudou nesta tarefa, recorrendo aos seus contactos pessoais e através das 

plataformas do Agrupamento! E foram acreditando, com maior convicção, à 

medida que se aproximavam do top 10, que, afinal, seria possível chegar ao 

pódio! Após tanto esforço, chegou a primeira grande vitória que poderia 

corporizar os anseios de todos: uma das fotografias submetidas pela Lara 

Sobral acabara de ficar em 9º lugar e passar à 2.ª fase, dando redobrado 

alento ao sonho! Os dias que se seguiram revigoraram as expectativas dos 

alunos e estes passaram a acreditar que poderia ser possível receber um dos 

prémios a concurso. No dia 1 de junho, Dia Mundial da Criança, chegou a 

grande notícia pela qual todos ansiavam: a conquista do 3.º lugar no 

prestigiado Concurso Internacional de Fotografia “#ENGIE4Geodiversity 

photocontest!”, que, para além do valor imaterial do prémio, presenteou os 

alunos com um vale-presente de 200 € e um “Rock Tumbler”. 

 A explosão de alegria coletiva fez-se sentir em toda a sua plenitude! Foi um 

momento de inexcedível magia em que a Professora e os alunos se abraçaram 

e perceberam que vale a pena acreditar, mesmo que as trilhas dos sonhos 

pareçam tão sinuosas e as gestas se apresentem tão impossíveis!  

A notícia da inesperada e relevante conquista encontra-se na página oficial 

em: https://www.engieproject.eu/2022/06/01/photo-contest-and-the-

winner-is/ 

Em jeito de despedida destacam-se as palavras proferidas pelos organizadores 

deste Concurso e que se passam a transcrever:  

“Congratulations to our three winners of this year’s #photocontest. We had 

hundreds of submissions from participants all over Europe, but you three 

managed to set yourself apart from the rest with your exceptional, one of a 

kind pieces…We’d like to express our gratitude to all of you who participated 

and helped make this contest a success!” 

#ENGIE4Geodiversity photocontest!” 

Depois de toda esta inolvidável experiência pedagógica, a professora Isabel 

Pessoa exterioriza o seu agradecimento a todos aqueles que votaram nas 

fotografias dos seus discentes, aos encarregados de educação que deram todo 

o apoio para a participação no concurso e gratifica os seus alunos pela sua 

determinação, pela resiliência e pelo empenho demonstrados, e ainda, por 

https://www.engieproject.eu/2022/06/01/photo-contest-and-the-winner-is/
https://www.engieproject.eu/2022/06/01/photo-contest-and-the-winner-is/


terem acreditado em si! Estes viveram uma experiência singular, 

acrescentando momentos inesquecíveis às histórias das suas vidas, e 

realizaram aprendizagens em contextos reais que os ajudaram a ter mais 

interesse e amor pela geologia. Por isso, a questão inicial terá agora reações 

bem mais animadoras, pelo que se deseja que o sentido da célebre frase do 

poeta Fernando Pessoa “primeiro estranha-se, depois entranha-se” se 

materialize na paixão pela geologia.  

Professora Isabel Pessoa 

 

Photo contest: top ten photos have finally been revealed! 
https://www.engieproject.eu/2022/05/18/photo-contest-top-ten-photos-

have-finally-been-revealed/ 
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Meet the jury 
https://www.engieproject.eu/2020/11/14/meet-the-jury/ 

 

Photo contest – And the winner is… 
https://www.engieproject.eu/2022/06/01/photo-contest-and-the-winner-is/ 
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