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CONCURSO NACIONAL DE LEITURA 

2017-18 
 

A leitura e a escrita alimentam-se de criatividade, entusiasmo, sonho e vontade 

de partilhar. São fundamentais para o desenvolvimento e para a promoção da 

liberdade de pensar; ou não são as palavras que nos dão asas à imaginação e fazem 

viajar?! 

Leitura ativa, escrita criativa e criação artística terão, assim, palco num 

Concurso Escolar, Municipal e Nacional que pretende promover o gosto pelo livro e 

pela leitura e escrita no Concelho e educar para a competitividade saudável entre os 

participantes.  

Participar neste Concurso é, pois, como integrar uma grande Família: juntos 

partilhamos experiências em torno do desenvolvimento de competências associadas à 

promoção de e para a leitura ativa, e da escrita, assentes em aprendizagens e 

criatividade.  

A 12.ª Edição do Concurso Nacional de Leitura vai cumprir-se entre o dia 20 de 

novembro de 2017, data oficial de abertura, e o dia 10 de junho, data de celebração da 

língua portuguesa. A organização cabe ao Plano Nacional de Leitura 2027 em 

articulação com a Rede de Bibliotecas Escolares, com a Direção-Geral do Livro, dos 

Arquivos e das Bibliotecas (DGLAB), com o Camões - Instituto da Cooperação e da 

Língua (Camões, IP), com a DGAE/DSEEPE, versão lusófona, e com a Radio e Televisão 

Portuguesa. 
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1. OBJETIVOS 

O objetivo central do Concurso Nacional de Leitura é estimular hábitos de leitura e pôr 

à prova competências de expressão escrita e oral nas crianças e jovens, durante o seu 

percurso escolar, do Primeiro Ciclo do Ensino Básico até ao Ensino Secundário. 

2. CALENDARIZAÇÃO 

O Concurso Nacional de Leitura decorrerá em 4 fases distintas: 

2.1. Primeira Fase – Eliminatória a realizar nas escolas:  

2.1.1. Decorrerá no início do segundo período do ano letivo 

2.1.2. É organizada em cada uma das Escolas do Agrupamento de Escolas da Mealhada 

e coordenada pelos Professores Bibliotecários.  

2.1.3. Culmina no mês de fevereiro com o apuramento e anúncio dos selecionados para 

a segunda fase.  

2.2.  Segunda Fase – Final Municipal:  

2.2.1. É organizada pelos Professores Bibliotecários e pela Bibliotecária da Biblioteca 

Municipal, ou por quem a substituiu na função, no âmbito da Rede de Bibliotecas 

da Mealhada. 

2.2.2. Realiza-se na Biblioteca Municipal da Mealhada ou, em caso de impedimento, 

noutro local de interesse. 

2.2.3. Consiste na Final Municipal e constituirá uma prova de espetáculo pública que 

decorrerá entre os meses de março e abril.  

2.2.4. Serão apurados, como resultado, os alunos a representarem o Município de 

Mealhada para a fase seguinte, a Fase Intermunicipal. 

2.3. Terceira Fase – Final Intermunicipal 

2.3.1. Será uma prova organizada ao nível das Comunidades Intermunicipais, no caso 

dos participantes deste Agrupamento de Escolas na Comunidade Intermunicipal 

de Coimbra. 

2.3.2. A prova será realizada à distância.  

2.3.3. Decorrerá entre os dias 1 e 25 de maio. 

2.4. Quarta Fase- Fase Nacional 

2.4.1. A final nacional do Concurso Nacional de Leitura terá lugar a 10 de junho de 

2018, dia em que se celebra a língua portuguesa. 
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3. CONDIÇÕES GERAIS DE PARTICIPAÇÃO  

3.1. A participação no Concurso Nacional de Leitura está aberta aos alunos que 

frequentam qualquer escola do Agrupamento de Escolas de Mealhada do quarto ao 

décimo segundo ano de escolaridade. 

3.2. Os concorrentes serão distribuídos em quatro Categorias:  

3.2.1. Primeiro Ciclo do Ensino Básico (4º ano);  

3.2.2. Segundo Ciclo do Ensino Básico (5º e 6º anos);  

3.2.3. Terceiro Ciclo do Ensino Básico (7º, 8º e 9º anos);  

3.2.4. Ensino Secundário (10º, 11º e 12º anos).  

4. COORDENAÇÃO, COMPETÊNCIAS E JÚRIS 

4.1. ELIMINATÓRIAS DE ESCOLA  

4.1.1. A coordenação a nível de escola deverá ser assegurada pelos Professores 

Bibliotecários.  

4.1.2. Competências: 

4.1.2.1. A cada escola cujos alunos frequentam o quarto ano de escolaridade 

do Primeiro Ciclo do Ensino Básico compete selecionar um vencedor. 

4.1.2.2. A cada escola cujos alunos frequentam o Segundo Ciclo do Ensino 

Básico compete selecionar três vencedores. 

4.1.2.3. A cada escola cujos alunos frequentam o Terceiro Ciclo do Ensino 

Básico compete selecionar dois vencedores. 

4.1.2.4. À escola cujos alunos frequentam o Ensino Secundário compete 

selecionar três vencedores. 

4.2. ELIMINATÓRIA NA FASE MUNICIPAL 

4.2.1. A coordenação, a nível de municipal, é assegurada pelo grupo de trabalho da 

Rede de Bibliotecas de Mealhada. 

4.2.2. A prova será concebida e organizada pelo respetivo Júri. 

4.2.3. A prova selecionará 2 vencedores em cada uma das quatro categorias a 

concurso, indicadas em 3.2. (Primeiro, Segundo e Terceiro ciclos do Ensino Básico 

e Ensino Secundário). 

4.2.4. Haverá lugar à constituição de um Júri para esta fase Municipal  

4.2.4.1. O Júri integrará três membros, incluindo um professor de reconhecido 

mérito e uma personalidade do concelho ligada à cultura. 
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4.2.4.2. Ao Júri compete a elaboração da prova e a indicação da lista dos 

concorrentes vencedores a integrarem a fase seguinte do Concurso 

Nacional de Leitura.  

4.2.4.3. Não haverá recurso das decisões do júri. 

4.3. FASES INTERMUNICIPAL E NACIONAL 

A organização nestas fases cabe ao Plano Nacional de Leitura 2027. 

5. PROVAS DE SELEÇÃO  

5.1. As provas deverão avaliar os conhecimentos dos alunos sobre as obras lidas. 

5.2. Poderão ser apresentadas sob a forma escrita ou sob a forma oral ou integrar ambas 

as modalidades.  

5.3. As provas da primeira fase serão elaboradas pelos professores bibliotecários e 

aplicadas nas escolas que aderirem ao Concurso. 

5.4. No caso dos concorrentes do Primeiro Ciclo do Ensino Básico, os Professores 

Bibliotecários deverão ter a colaboração do titular de turma dada o elevado número 

de participantes neste nível de ensino. 

5.5. Nos restantes ciclos de ensino os professores bibliotecários irão combinar com os 

alunos e respetivos professores a melhor hora e local para a realização da prova. 

6. OBRAS SELECIONADAS PARA AS PROVAS  

6.1. Na primeira fase (Fase de Escola), as obras são escolhidas e entregues pelos 

professores bibliotecários, a saber: 

6.1.1. Primeiro Ciclo do Ensino Básico (4º ano): Uma Viagem ao Tempo dos Castelos – 

de Ana Maria Magalhães e Isabel Alçada. 

6.1.2. Segundo Ciclo do Ensino Básico (5º e 6º anos): O Planeta branco – de Miguel 

Sousa Tavares. 

6.1.3. Terceiro Ciclo do Ensino Básico (7º, 8º e 9º anos): Sexta-Feira ou a vida Selvagem 

- Michel Tournier. 

6.1.4. Ensino Secundário (10º, 11º e 12º anos): A balada da praia dos cães – José 

Cardoso Pires 

6.2. Na segunda fase (Fase Municipal), as obras serão escolhidas pelo Grupo de Trabalho 

da Equipa da Rede de Bibliotecas de Mealhada e divulgadas atempadamente.  

6.3. Nas terceira fase e quarta fases (Fase Intermunicipal e Nacional) as obras serão 

selecionadas pelo Plano Nacional de Leitura 2027 e serão divulgadas em período 

oportuno. 
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7. PRÉMIOS 

7.1. Será atribuído a cada participante um certificado de participação. 

7.2. Na primeira fase, os prémios a atribuir aos vencedores serão decididos a nível de 

escola. 

7.3. Na segunda fase, os três primeiros classificados de cada uma das categorias receberão 

prémios atribuídos pela Câmara Municipal da Mealhada. 

8. OMISSÕES 

Todos os casos omissos neste regulamento serão resolvidos pelos Professores 

Bibliotecários do Agrupamento de Escolas da Mealhada. 

 

 

Agrupamento de Escolas da Mealhada, 03 de janeiro de 2018 

 


