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REDE CONCELHIA DE BIBLIOTECAS ESCOLARES   

DESAFIO MUNICIPAL DE LEITURA COIMBRA ALER+ 

 2º CICLO                         

2016 – 2017 

 

ORIENTAÇÕES 

Art.º 1.º 

Âmbito e Objetivos 

A Rede Concelhia de Bibliotecas de Coimbra (constituída pela BMC e as escolas do concelho 

de Coimbra integradas na RBE) promove, no ano letivo de 2016/2017, o Desafio Municipal 

de Leitura Coimbra a Ler+, destinado aos alunos do 2.º Ciclo do Ensino Básico, com o 

objetivo de estimular a prática e o gosto pela leitura. 

Art.º 2.º 

Condições gerais de participação 

Podem participar os alunos do 2.º ciclo das escolas da Rede de Bibliotecas de Coimbra.  

Art.º 3.º 

Fases do Concurso Municipal de Leitura a Ler+ 

Após o anúncio do Desafio Municipal de Leitura, que terá o seu início no dia 24 de outubro 

de 2016, as provas serão organizadas em duas fases: 

1.ª fase  - Fase Escola – a realizar em cada escola -  24 de outubro 2016 a 30 de janeiro de 

2017. 

Cada escola, através da equipa da Biblioteca Escolar ou de um júri constituído para o efeito, 

selecionará três vencedores para a Fase Concelhia.  
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2.ª fase – Final Concelhia  - a realizar na Biblioteca Municipal de Coimbra a 29 março de 

2017. 

O Júri da 2.ª fase será constituído pela Bibliotecária coordenadora do Serviço da Apoio às 

Bibliotecas Escolares (SABE) da Rede de Bibliotecas de Coimbra (RBC), pela coordenadora 

Interconcelhia da RBE e por um escritor. 

Art.º 4.º 

Provas de seleção 

1.ª Fase: 

A prova deverá avaliar os conhecimentos sobre a obra selecionada, constando de um 

questionário escrito de escolha múltipla e de uma pergunta aberta. 

 

2ª Fase: 

A prova final será constituída por um questionário escrito de escolha múltipla e por uma 

pergunta aberta.  

Após o apuramento das seis melhores provas escritas, os alunos finalistas realizarão a leitura 

expressiva de um excerto da obra selecionada. 

Art.º 5.º 

Obras selecionadas para as provas 

A obra selecionada para a 1.ª fase será da responsabilidade de cada escola/agrupamento 

participante 

A obra selecionada para a 2.ª fase será: 

 O Planeta Branco, de Miguel Sousa Tavares 

Art.º 6.º 

Prémios 

A todos os alunos participantes serão distribuídos Certificados de Participação. 

Aos alunos vencedores dos três primeiros lugares da prova final serão atribuídos prémios, a 

definir posteriormente. 

 

Coimbra, 7 de outubro de 2016 

Rede de Bibliotecas de Coimbra 


