2018-19
Agrupamento de Escolas de Mealhada

13.º CONCURSO NACIONAL DE LEITURA 2018-19
A 13.^ Edição do Concurso Nacional de Leitura (CNL) decorre entre o dia 3 de outubro de 2018, data oficial
de abertura, e o dia 25 de maio de 2019, dia da grande final, em Braga.
Cabe ao Plano Nacional de Leitura 2027 (PNL2027) a iniciativa e o desenvolvimento do CNL, ao longo de
quatro fases consecutivas.
A Fase Escolar, que por agora importa, engloba as provas nas escolas, fazendo intervir as Bibliotecas
Escolares, com o apoio das Bibliotecas Públicas Municipais.

REGULAMENTO DA FASE ESCOLAR
1° Condições Gerais de Participação
A participação neste primeiro momento do Concurso está aberta a todos os alunos do 1.° ciclo, 2.° ciclo, 3.°
ciclo e do Ensino Secundário do Agrupamento de escolas de Mealhada.
2° Categorização dos concorrentes
Os concorrentes serão repartidos em 4 categorias:
1- alunos do 1° Ciclo do Ensino Básico (4.° anos de escolaridade)
2- alunos do 2° Ciclo do Ensino Básico (5.° e 6.° anos de escolaridade)
3- alunos do 3° Ciclo do Ensino Básico (7.°, 8.° e 9.° anos de escolaridade)
4- alunos do Ensino Secundário (10.°, 11.° e 12.° anos de escolaridade)

3° Organização
A coordenação do concurso é assegurada pelos professores Bibliotecários do Agrupamento. A elaboração
das provas e critérios de correção são da responsabilidade dos professores bibliotecários, da coordenadora
de ano e da coordenadora de departamento de Português. A divulgação do concurso é da
responsabilidade da Biblioteca Escolar, dos professores titulares de turma e dos professores de Português,
junto das respetivas turmas.

4° Obras selecionadas
1° Ciclo
“Viagem ao tempo dos castelos” de Ana Maria Magalhães e Isabel Alçada
2° Ciclo
“A Viúva e o papagaio” de Virginia Woolf.
3° Ciclo
“História de uma gaivota e do gato que a ensinou a voar” de Luís Sepúlveda
Ensino Secundário
“Balada da Praia dos Cães” de José Cardoso Pires
5° Prazos e Inscrições
Esta fase, que decorre entre 26 de outubro e 14 de dezembro de 2018, é organizada por cada uma das
escolas do Continente.
As inscrições serão efetuadas junto dos professores de Português ou na biblioteca escolar até ao dia 14
de dezembro.
6° Provas de seleção
Na fase de escola a prova de seleção decorrerá em apenas uma eliminatória:
1 - Esta eliminatória, na modalidade escrita, avaliará o conhecimento de uma das obras literárias

selecionadas.
No 1° ciclo, serão selecionados os dois melhores alunos do 4° ano.
No 2° ciclo, 3° ciclo e ensino secundário, serão selecionados os dois melhores alunos por ciclo de
ensino.
2 – O tempo de realização da prova será o segundo elemento a contabilizar.
3 – Em caso de empate os alunos serão submetidos a uma prova de leitura que avaliará a capacidade de
expressão oral, argumentação e leitura expressiva dos candidatos.
7° Estrutura das provas
Na 1ª eliminatória a estrutura da prova escrita é constituída por um questionário de escolha múltipla sobre
as obras a concurso.
8° Critérios de avaliação
1ª eliminatória – Os alunos serão selecionados em função do maior número de respostas corretas no
menor tempo possível.

9° Datas de realização das provas
Eliminatória do 1° ciclo:
Nos dias 3 e 4 de janeiro as professoras colocadas nos Centros Escolares irão aplicar os questionários a
cada turma - horário a combinar com os titulares de turma)
Eliminatória do 2° e 3° ciclo e ensino secundário:
As provas poderão ser realizadas durante os dias 3 e 4 de de janeiro em hora a combinar com os alunos
inscritos e os professores da turma.
10° Afixação dos Resultados
A partir de 10 de janeiro 2019
11° Prémios
Aos alunos selecionados para a fase intermunicipal, dois por ciclo, por agrupamento, será atribuído um
certificado de participação.
12° Fases seguintes do CNL
O Regulamento da 12° edição do CNL orientará as fases seguintes do CNL, e poderá ser consultado em:
http://pnl2027.gov.pt/np4/file/349/13a_ed_Concurso_Nac_Leitura_Regulamento.pdf

