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REGULAMENTO 
 
 

O Concurso Nacional de Leitura é uma iniciativa do Plano Nacional de Leitura e visa 
promover a leitura junto de alunos do ensino secundário e do 3º ciclo do ensino básico. 
 

Este concurso tem três fases: uma a nível de escola, outra a nível de distrito e outra a nível 
nacional. 
 
1ª Fase – Escolas - 12 de Outubro de 2009 a 15 de Janeiro de 2010. 
2ª Fase - Bibliotecas Públicas -Fevereiro e Março de 2010. 
3ª Fase – Final Nacional - Maio de 2010 

 

O presente regulamento estabelece as regras da 1ª fase do concurso a decorrer no 1º Período 
início do 2º na nossa escola. 
 

1. Objectivo 
 
Seleccionar os 3 melhores trabalhos de uma Prova de Leitura, a realizar na escola. 
 

2. Calendarização 
 
a. A 1ª fase do concurso - 12 de Outubro de 2009 até ao dia 15 de Janeiro de 2009. 
b. Realização da prova de selecção no dia 6 de Janeiro de 2010. 
c. Divulgação da lista de vencedores no dia 15 de Janeiro de 2010. 
 

3.Público-alvo 
 
Os concorrentes serão alunos do 3º ciclo do Ensino Básico (7º, 8º e 9º anos de escolaridade). 
 

4. Prova 
 
A prova consistirá no preenchimento de uma ficha de leitura elaborada especificamente para o 
efeito. 
 
 



5. Obras 
 
As obras para o concurso serão as seguintes: 
 
A aia, de Eça de Queirós 
A inaudita guerra na Avenida Gago Coutinho, de Mário de Carvalho 
 

6. Inscrição 
 
Os alunos interessados em participar no concurso, deverão proceder à sua inscrição, junto do 
professor de Língua Portuguesa até 9 de Dezembro de 2009. 
 

7. Prémios 
 
Na 1ª fase do concurso, os alunos seleccionados receberão um prémio. 
 

8. Júri do concurso a nível de escola: 
 
a. Competências: 
Cabe ao Júri da Escola a organização do concurso, bem como a elaboração das respectivas 
provas, afixação da lista dos concorrentes vencedores e a coordenação de todo o processo 
relacionado com o concurso a nível de escola. 
 
b. Constituição: 
O Júri a nível de escola será constituído por uma professora de Língua Portuguesa do 3º Ciclo do 
Ensino Básico, pela Coordenadora da Biblioteca da Escola e pela Coordenadora de Língua 
Portuguesa. 
 
 
 
 
 


