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Concurso Nacional de Leitura 2016 

Regulamento  

1. Inserido no Concurso Nacional, dinamizado pelo Plano Nacional de Leitura, este concurso pretende promover a 
leitura entre os alunos desta escola e tem a finalidade de selecionar os seus representantes para a fase distrital 
do concurso, através da avaliação das leituras realizadas pelos concorrentes. 

2. O concurso será da responsabilidade de um júri constituído por dois professores de Português e pela 
coordenadora da Biblioteca Escolar, que presidirá. 

3. Os concorrentes dividem-se por duas categorias: alunos do 3.º Ciclo do Ensino Básico e alunos do Ensino 
Secundário. 

4. O ato de inscrição dos alunos em cada uma das categorias faz-se através do preenchimento da ficha de 
inscrição em impresso próprio, que pode ser pedido ao professor de Português ou na Biblioteca, devendo ser 
entregue até ao final do 1.º período (17 de Dezembro). 

5. As provas para selecionar os concorrentes ao Concurso Distrital integram duas etapas: 

      a) Uma prova escrita, que decorrerá a 19 de Janeiro de 2016, terça-feira, e constará de um teste com itens de 

escolha múltipla, Verdadeiro/Falso ou completamento. Passam à etapa seguinte (a prova oral) os 6 

concorrentes mais bem classificados de cada categoria. Os resultados serão publicitados no dia 20 de 

Janeiro, na Biblioteca. 

      b) Uma prova oral, numa sessão pública, a realizar no dia 21 de Janeiro de 2016, quinta-feira, no auditório, e 

que constará de um questionário oral constituído por 5 itens de resposta curta. Nesta etapa, em caso de 

empate, a situação será resolvida através de questões adicionais. 

6. A classificação obtida pelos concorrentes nos testes da primeira etapa irá acrescentar até 5% à nota final do 2.º 
período na disciplina de Português: Nota 2º P= class.. dada pelo prof.+ (class.. teste CNL x 0,05). 

7. A lista dos três alunos vencedores de cada categoria que forem selecionados para o Concurso Distrital será 
publicada no dia 22 de Janeiro de 2016. 

8. A todos os alunos participantes no concurso será passado Certificado de Participação. Os selecionados para o 
segundo nível do concurso receberão um prémio. 

9. Obras a concurso: 

 
 


