
PORTFÓLIO INFANTIL



O Coletivo Fotográfico Eureka está no mercado desde 2012 e tem como 
especialidade a fotografia infantil. 
Buscamos trazer de volta os incríveis registros escolares de outrora através 
das fotos das turmas e alunos em ambiente escolar.
Além desta experiência, cobrimos festas, eventos e realizamos books 
infantis e de família. Buscamos captar os melhores e mais espontâneos 
momentos. 

Leonardo Martins (1980), Fotógrafo, é Arquiteto e Urbanista, formado pela 
Universidade Federal Fluminense e comanda este coletivo formado por 
fotógrafos que tem um olhar e uma vocação para a fotografia infantil.

O Coletivo Eureka fica no Rio de Janeiro e está disponível para coberturas 
fotográficas ao redor do Brasil.



Escola Giss
No ano de 2015 fizemos uma parceria com a escola e as mães dos 
alunos dos dois berários, cobrindo assim alguns eventos da escola e 
fazendo a tradicional foto da turma e dos alunos separadamente.

“De um sonho de empreendedores, aliada à necessidade de prosseguir 
oferecendo a segurança e educação de nossos lares, juntamente com 
nossa experiência nesta área vivenciada em outros países e adaptada 
ao Brasil, surgiu a Creche Maternal Escada do Tempo e acompanhando 
a evolução mundial, passou a ser chamada de Creche Pré-escola Escada 
do Tempo.

Com o sucesso da Escada do Tempo, prosseguimos em nossa jornada 
e criamos o Grupo Integrado Souza e Sequeira, para oferecer ensino 
fundamental da alfabetização até o 5º Ano com preparatório.
Em uma área de 1000m2, com piscina, quadra poliesportiva, informática, 
inglês intensivo, espanhol, educação ambiental, artística e musical. Enfim 
um padrão de excelência para preparar seu filho para o futuro.” 

Rua Ambrosina 42, Tijuca , Rio de Janeiro. 
21 3549-4245 
www.escolagiss.com.br

Algumas mensagens das mães:
“Leonardo, 

Parabéns pelo trabalho!  
Estou encantada com as fotos e o capricho da capa personalizada do 

DVD!”
Rita Rogato

“Léo, adorei as fotos! No próximo evento tô dentro!”
Gabriela Siqueira

“Leo, peguei as fotos hoje! Adorei!! 
Virei cliente”

Emmily



BERÇÁRIOS DA ESCOLA GISS
ESCOLA GISS



BERÇÁRIOS DA ESCOLA GISS
ESCOLA GISS



FESTA DE FINAL DE ANO
ESCOLA GISS



FESTA DO DIA DAS MÃES
ESCOLA GISS



Escola Dinamis
Desde o início de 2013 o Eureka faz a cobertura de todos os aniversários 
em todas as unidades do Dinamis, com mais de 40 eventos, em botafogo 
e flamengo.

“Fundada em 1980, a Escola Dínamis iniciou suas atividades com uma 
proposta inovadora. Na sala de aula, tanto professor quanto alunos são 
sujeitos e agentes de aprendizagem. Funcionando em sete unidades em 
Botafogo, a Escola atende a crianças a partir de 3 meses e adolescentes 
até o vestibular, oferecendo serviços de Educação Infantil, Ensino 
Fundamental e Ensino Médio.

Uma das principais características da Dínamis é a atenção individualizada 
que a escola dedica a seus alunos. Por isso a instituição tem como regra 
manter turmas reduzidas. Dessa maneira, os professores têm facilidade 
de acompanhar o desempenho de cada um e conseguir potencializar o 
resultado dos alunos.” 

Rua Barão de Lucena, 37
Telefone: 2147-9512

Rua Bambina, 59
Telefone: 2147-9924 / 2147-6587

Rua Visconde de Ouro Preto, 51
Telefones: 2535-1999 / 2535-2094

Rua Visconde de Ouro Preto, 54/56
Telefone: 2539-1641

Rua Marquês de Pinedo, 26 
Telefone: 2147-9235

http://www.dinamis.com.br/



ANIVERSÁRIO DO JOÃO GABRIEL
ESCOLA DINAMIS



ANIVERSÁRIO DO PAULO
ESCOLA DINAMIS



ANIVERSÁRIO DO MATHEUS
ESCOLA DINAMIS



ANIVERSÁRIO DA NATÁLIA
ESCOLA DINAMIS



ANIVERSÁRIO DO ATÍLIO
ESCOLA DINAMIS



ANIVERSÁRIO DO ADRIAN
ESCOLA DINAMIS



Universidade Federal Fluminense
Também fazemos cobertura de formaturas, ensaios com formando e 
fotos em universidades. A UFF tem sido cenários de algumas de nossas 
fotos desde 2014.

“O Campus da Praia Vermelha é dos campi universitário da Universidade 
Federal Fluminense, na cidade de Niterói.

O campus foi construído sobre parte do Aterro da Praia Grande, no 
trecho aterrado na Praia Vermelha, bairro de Boa Viagem. Seus principais 
acessos são a Rua Passo da Pátria e a Avenida Litorânea.

O Campus da Praia Vermelha, além da belíssima vista da cidade do 
Rio de Janeiro e da orla da zona sul de Niterói, é vizinho de algumas 
das mais importantes atrações turísticas da cidade, como o Forte 
Gragoatá, o Solar do Jambeiro, a Ilha da Boa Viagem e o Museu de Arte 
Contemporânea de Niterói (MAC).” 

Rua Passo da Pátria, 156
São Domingos, Niterói - RJ, 24210-240

www.uff.br



FORMATURA DE ARQUITETURA 2014-02
UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE



FORMATURA DE ARQUITETURA 2014-02
UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE



FORMATURA DE ENGENHARIA 2014-02
UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE



ENSAIO FORMANDOS DE ENGENHARIA 2014-02
UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE



FORMATURA DE ARQUITETURA 2014-01
UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE



ENSAIO FORMANDOS DE ARQUITETURA 2014-01
CENTRO DO  RIO



Festas e Eventos Infantis
Além dos eventos escolares o coletivo Eureka também realiza a 
cobertura de eventos e festas em toda a cidade do Rio de Janeiro.

Na sequencia ilustramos alguns eventos como festas e eventos que 
participamos.



ANIVERSÁRIO DO PIETRO
BARRA DA TIJUCA-RJ



ANIVERSÁRIO DA JOANA
NITERÓI-RJ



BATISADO DO MURILO
NOVA IGUAÇÚ



Eureka
contato@eureka.fot.br

21.98778.4058
21.96999.1445


