
 

 

 

CONCURSO NACIONAL 

         DE LEITURA 

            2014/2015  

         REGULAMENTO 

Tal como em anos anteriores, o Plano Nacional de Leitura promove, no ano 
letivo 2014/2015, em articulação com a Direção-Geral do Livro, dos Arquivos e das 
Bibliotecas (DGLAB), com a Rede das Bibliotecas Escolares (RBE) e com o Camões - 
Instituto da Cooperação e da Língua (Camões, IP), a 9ª edição do Concurso Nacional 
de Leitura. 

O objetivo central deste concurso é estimular o treino da leitura e desenvolver 

competências de expressão escrita e oral junto dos alunos do 3º ciclo do ensino básico 

e do ensino secundário. 

O concurso desenrola-se em 3 fases: 

1ª fase (eliminatória por escola) – até 22 de janeiro de 2015; 

2ª fase (finais por distritos) – até 30 de abril de 2015; 

3ª fase (final nacional) – junho/julho de 2015. 

A nossa escola associa-se a este desafio e, por isso, apresenta este regulamento 

que visa padronizar o funcionamento da 1ª fase do concurso. 

Artigo 1º 

O concurso pretende avaliar a leitura de obras literárias e a 1ª fase tem por 

objetivo apurar os representantes da escola na fase distrital. 

Artigo 2º 

Podem participar no concurso todos os alunos do 3º ciclo do ensino básico e do 

ensino secundário. 

Artigo 3º 

Os concorrentes serão repartidos em duas categorias: alunos do 3º ciclo do 

ensino básico (7º, 8º e 9º anos de escolaridade) e alunos do ensino secundário (10º, 

11º e 12º anos de escolaridade). 

 

 



 

Artigo 4º 

A prova da 1ª fase realizar-se-á no dia 14 de janeiro de 2015, às 15h e 35 mn, 

com o objetivo de apurar, no máximo, 3 alunos de cada ciclo de ensino (3º ciclo do 

ensino básico e ensino secundário); esta prova terá a duração de 45 minutos.  

Artigo 5º 

A prova da 1ª fase é uma prova escrita e é constituída por itens de escolha 

múltipla e/ou itens de resposta fechada de verdadeiro e falso e itens de resposta 

fechada curta e/ou itens de resposta fechada de completamento. 

           Artigo 6º 

Os vencedores da 1ª fase receberão livros e representarão a escola na fase 

distrital do Concurso Nacional de Leitura. 

Artigo 7º 

A seleção dos alunos será feita por um júri constituído por: 

Ana Soares – coordenadora do PNL; 

Marisa Reis – professora bibliotecária; 

Graça Carreira – assessora da secção de românicas. 

 

Artigo 8º 

 

A cerimónia de entrega de prémios realizar-se-á em dia e hora a divulgar 

oportunamente. 

Artigo 9º 

As inscrições para o concurso são feitas pelo professor de Português. 

Artigo 10º 

As obras tomadas como referência para as provas do concurso são: 

3º Ciclo do ensino básico: Bichos de Miguel Torga e Peregrinação de Fernão 

Mendes Pinto de João de Barros (adaptação) 

Ensino secundário: O pintor debaixo do lava-loiças de Afonso Cruz e A queda 

dum anjo de Camilo Castelo Branco 

Artigo 11º 

Este concurso será divulgado no sítio da escola (www.aefp.pt). 


