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Normas de Participação 
 

Artigo 1.º 

Âmbito e objetivos 

1. As presentes normas de participação estabelecem as regras gerais da terceira fase da 14.ª edição do 

Concurso Nacional de Leitura 2020/2021 (CNL 2021) promovida pela Comunidade Intermunicipal da 

Região de Coimbra (CIM-RC) e com organização atribuída ao Município da Mealhada (CMM). 

2. Os principais objetivos do Concurso Nacional de Leitura (CNL) são a promoção do gosto pela leitura; 

o conhecimento dos autores de língua portuguesa e de grandes escritores universais, de diversas 

gerações e diferentes estilos literários, num encontro que pretende ser uma grande festa do livro, e 

onde o convívio entre concorrentes, professores, mediadores de leitura e encarregados de educação 

se torne uma realidade, uma grande comunidade intergeracional de leitores. 

3. Nesta fase são apurados 2 (dois) alunos da CIM-RC em cada nível de ensino, para competirem na 

Final Nacional. 

 

Artigo 2.º 

Entidade Promotora 

1. A entidade promotora deste concurso é a Câmara Municipal de Mealhada através da Biblioteca 

Municipal (BMM), em articulação com o Plano Nacional de Leitura (PNL), a Direção Geral do Livro, 

dos Arquivos e das Bibliotecas (DGLAB), com a Rede de Bibliotecas Escolares (RBE) e a Comunidade 

Intermunicipal da Região de Coimbra (CIM RC).  

2. Cabe à Biblioteca Municipal da Mealhada a organização desta fase, nomear um júri que seleciona as 

obras a concurso, elaborar as provas e apurar os vencedores em cada nível de ensino (1.º, 2.º e 3.º 

ciclos do ensino básico e ensino secundário). 

3. A Rede de Bibliotecas de Mealhada (RBM), que reúne a Biblioteca Municipal e as Bibliotecas Escolares, 

dá apoio técnico e conta com a colaboração de docentes do Agrupamento de Escolas de Mealhada 

(AEM), bem como da Coordenadora Interconcelhia da RBE (CIBE).  

4. A Rádio Televisão Portuguesa (RTP) apoia a divulgação desta iniciativa. 



 

 

5. As provas realizam-se no dia 16 de abril de 2021, com as provas escritas, via plataforma Google 

Forms, e no dia 21 de abril 2021, para as provas orais, via plataforma Zoom. 

6. Os contatos da entidade organizadora são: Biblioteca Municipal da Mealhada, Rua Dr. José Cerveira 

Lebre, 3050-330 Mealhada, telefone 231 201 681, correio eletrónico: biblioteca@cm-mealhada.pt 

7. As informações relevantes são colocadas nos seguintes URL:  

a. Sítio da BMM: <http://biblioteca.cm-mealhada.pt/> 

b. Página do blogue ALIQUID NOVI: 

 <https://besmealhada.wordpress.com/concurso-nacional-de-leitura/> 

 

Artigo 3º 

Destinatários 

1. Participam nestas provas a nível intermunicipal alunos de todos os Ciclos de Ensino Básico (CEB) e 

do Ensino Secundário (ES) representando as escolas dos concelhos da CIM-RC inscritas na 14.ª edição 

do CNL. 

2. O nome de todos os concorrentes constará de uma lista geral, ordenada alfabeticamente, com 

indicação dos respetivos anos de escolaridade, a escola à qual pertencem e o número de candidato 

atribuído pela Biblioteca Municipal de Mealhada. 

3. Todos os participantes, no dia das provas, deverão ser portadores: 

a. de um documento de identificação pessoal;  

b. das declarações de cedência de direitos de imagem (para efeitos de recolha/utilização de 

imagem pelo Município e pela RTP), que serão atempadamente enviadas a todas as escolas. 

Esta deverá ser assinada pelo respetivo Encarregado de Educação ou pelo próprio, caso tenha 

18 anos ou mais. 

4. O concorrente que não entregar a Declaração de Autorização de Filmagens à organização não deverá 

expor-se, não podendo ser filmado nem entrevistado. 

 

Artigo 4º 

Júris 

1. Para a prova intermunicipal são nomeados dois júris, constituídos por personalidades de reconhecida 

competência para o efeito:  

1.1. Júri da prova escrita: 

1.1.1. É constituído por um conjunto de profissionais da RBM e de docentes colaboradores do AEM. 

1.1.2. Compete-lhe  

● proceder à seleção das obras para cada um dos ciclos de ensino, a elaboração das matrizes, 

das respetivas provas e a definição dos critérios de classificação.  

● a supervisão de todo o processo de realização e correção das provas e a apresentação da 

lista dos concorrentes que passarão à etapa seguinte.  

1.1.3. Assume a presidência deste júri o Bibliotecário Municipal. 

1.2. Júri da prova oral: 

1.2.1. É constituído pelos seguintes elementos:  



 

 

● Presidente: elemento convidado de reconhecido mérito cultural a designar pela entidade 

promotora; 

● Vogais:  

um elemento representante da Câmara Municipal da Mealhada, a designar pelo respetivo 

Presidente;  

um elemento representante do Agrupamento de Escolas da Mealhada a designar pelo 

respetivo Diretor. 

1.2.2. Compete ao júri avaliar e classificar os concorrentes da prova oral. 

2. Os júris são soberanos e das suas decisões não cabe recurso; 

3. Os júris de cada uma das duas provas em que tenham competência atribuída reservam-se o direito de 

intervir em quaisquer questões relativas à forma e correção das provas, à supressão ou modificação de 

tais provas e sobre matérias omissas nestas normas. 

4. A participação de familiares diretos dos concorrentes como membros dos júris, não é permitida. 

 

Artigo 5.º 

Obras a concurso 

Para a este momento da fase intermunicipal foram selecionadas as seguintes obras:  

● 1.º CEB – Título: “Inês, a inventora de Profissões” | Autor: Pedro Seromenho |ISBN: 9789895422784 | 

Editor: Paleta de Letras. 

● 2.º CEB – “Não te afastes” | Autor: David Machado |ISBN: 9789722129602 | Editor: Editorial Caminho. 

● 3.º CEB – “Ciclone: diário de uma montanha-russa” |Autor: Inês Barahona e Miguel Fragata | ISBN: 

9789898868398 | Editor: Orfeu Negro. 

● Ensino Secundário – Título: “O nervo ótico” | Autor: Maria Gainza | ISBN: 9789722064323 | Editor: 

Dom Quixote. 

 

Artigo 6.º 

Provas 

1. Como princípio geral orientador do Concurso de Leitura está o prazer de ler, pretendendo-se estimular 

nos concorrentes o gosto pela leitura e o contacto com os livros. As provas deverão avaliar a competência 

leitora, a expressão escrita e a oralidade, incidindo sobre três domínios de referência:  

a) Leitura e Escrita; 

b) Expressão Oral (prova de argumentação); 

c) Leitura Expressiva. 

2. Os concorrentes realizam provas de apuramento constituídas por uma componente escrita em salas 

reservadas para o efeito e uma componente oral realizada numa prova pública. 

2.1. Prova Escrita (realizada on-line via Google Forms) 

2.1.1. Terá a duração máxima de 45 (quarenta e cinco) minutos e será de caráter eliminatório. 

2.1.2. Será constituída por dois grupos: o primeiro consiste num questionário com uma série de 

perguntas de resposta de escolha múltipla e o segundo de um item de construção de resposta 

extensa. 



 

 

2.1.3. O segundo grupo será corrigido apenas e quando se verificarem situações de empate após a 

correção do questionário, de modo a apurar os concorrentes para a prova oral. 

2.1.4. A prova escrita será apresentada num formulário da aplicação Google Forms fornecido pela 

organização, no qual será necessário que o aluno indique o nome completo, concelho de 

proveniência e o número de candidato atribuído. 

2.1.5. Os concorrentes não podem consultar qualquer livro ou material de apoio, assim como 

consultar qualquer equipamento eletrónico enquanto efetuarem a prova. 

2.1.6. No local onde se realizar a prova escrita, apenas será permitida a permanência dos 

concorrentes, devidamente identificados. 

2.1.7. Após a conclusão da prova, os concorrentes deverão submeter o formulário. 

2.1.8. Apurar-se-ão, para o momento seguinte os 3 (três) concorrentes, mais bem classificados em 

cada nível de ensino, não havendo lugar a suplentes. 

2.2. Prova Oral realizada via plataforma Zoom 

2.2.1. As provas da componente oral realizada numa prova pública a distância, em 

videoconferência, prestadas pelos alunos perante a presença de um júri. 

2.2.2. Destina-se aos concorrentes apurados pelo júri na etapa anterior (prova escrita), sendo 

constituída por duas partes: 

2.2.3. Parte I - Prova de Leitura Expressiva 

a) Com a duração máxima de dois minutos, cada concorrente fará a leitura pública, em voz alta 

e expressiva, de um texto de Sophia de Mello Breyner Andressen selecionado aleatoriamente a 

partir de um conjunto de quatro textos previamente indicados na matriz da prova. 

b) Para a prestação desta prova os candidatos são ordenados alfabeticamente. 

c) Cada um dos Membros do Júri pontuará as prestações dos concorrentes tendo em conta os 

seguintes critérios: 

● Dicção e clareza; 

● Fluência;  

● Projeção de voz; 

● Expressividade (ritmo, criatividade e expressão corporal). 

 

2.2.4. Parte II - Prova de Argumentação 

a) Cada concorrente responderá oralmente e de forma crítica, até ao limite de três minutos, a 

uma questão sobre a obra indicada no art.º 5.º deste regulamento correspondente ao ciclo de 

ensino do concorrente, que lhe será colocada pelo júri: 

● 1.º e 2.º CEB– apresentação da obra selecionada, apelando à sua leitura; 

● 3.º CEB e Ensino Secundário – resposta a uma questão/tema, selecionada 

aleatoriamente a partir de um conjunto de cinco questões temas abordados na obra 

respetiva e já indicados na matriz. 

b) Cada um dos Membros do Júri pontuará as prestações dos concorrentes tendo em conta os 

seguintes critérios: 

● Estruturação e encadeamento lógico das ideias; 

● Coerência dos argumentos; 



 

 

● Correção linguística; 

● Expressividade (ritmo, criatividade e expressão corporal). 

3. A descrição pormenorizada da estrutura de cada uma destas provas será feita através de uma matriz que 

contempla: objeto de avaliação, caracterização da prova, critérios gerais de classificação, material 

autorizado e duração, a fornecer atempadamente pela entidade promotora. 

 

Artigo 7.º 

Apuramento dos Finalistas 

 

1. Após a conclusão da prova oral, os elementos do júri reunir-se-ão para apurarem os dois concorrentes 

mais bem classificados de cada ciclo de ensino e que representarão a CIM-RC, na final do CNL 2021, a 

realizar no dia 5 de junho de 2021, em Oeiras.  

1.1. A ordenação final dos concorrentes resultará da avaliação do conjunto dos dois momentos da prova 

oral realizada em palco;  

1.2. Em caso de empate, será colocada aos candidatos, pelo Júri, uma questão livre adicional sobre os 

autores das obras respetivas; 

1.3. Persistindo o empate, usar-se-á o mesmo procedimento até apurar o finalista. 

1.4. O participante apurado será o finalista que tiver obtido a maior pontuação. 

 

Artigo 8.º 

Prémios 

1 –Serão atribuídos certificados de participação e uma lembrança do evento aos 3 (três) alunos finalistas, e 

um prémio aos 2 (dois) alunos apurados, por nível de Ensino, para a Fase Nacional do CNL 2020. 

2 – Todos os concorrentes e respetivas escolas terão direito a um certificado de participação, assim como os 

professores que acompanharam os alunos na sua preparação e os responsáveis pela elaboração e correção 

da prova.  



 

 

 

Programa 
16 de abril 2021 

10h – Provas escritas, via plataforma Google Forms 

10.00 – 10:20 - questionário com perguntas de resposta de escolha múltipla 

10:25 – 11:45 - item de construção de resposta extensa 

 

21 de abril 2021 

9h30 – Prova oral, via plataforma Zoom 

9h35 - Apresentação do júri 

9h40 – Prova oral do Ensino Secundário 

10h10 – Prova oral do 1.º ciclo 

10h40 – Prova oral do 2.º ciclo 

11h20 – Prova oral do 3.º ciclo 

12h15 – Reunião do júri para seleção dos apurados  

12h45 – Anúncio de vencedores e Encerramento 

 

 

Mealhada, 15 março de 2021 


