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CONCURSO NACIONAL DE LEITURA 2019/2020 

Regulamento da prova concelhia de Alcobaça 

Local: Biblioteca Municipal de Alcobaça 

 

Regras Gerais 

 

Preâmbulo 

O Plano Nacional de Leitura (PNL), em parceria com a Direção Geral do Livro, dos Arquivos e Bibliotecas 
(DGLAB) e com a Rede de Bibliotecas Escolares (RBE), em articulação com a RTP, promove, no ano letivo de 
2019/2020, a 14ª edição do Concurso Nacional de Leitura (CNL). 
O presente documento estabelece as regras gerais do 2º momento: Prova Concelhia de Alcobaça, do CNL 
2019/2020. 
 

Artigo 1º 

Objetivos 

Os principais objetivos do CNL são a promoção do livro e da leitura entre os jovens, o conhecimento de 
autores de diversas gerações e de diferentes estilos literários, num encontro que pretende ser uma grande 
festa do livro e de convívio entre todos os participantes, em torno da leitura. 
 

Artigo 2º 

Condições gerais de participação 

A participação no CNL está aberta aos alunos do 1º, 2º e 3º ciclos do ensino básico e do secundário apurados 
no 1º momento: Provas nas Escolas. 
 
Todos os alunos deverão apresentar, aquando da receção, um documento de identificação pessoal e uma 
declaração de cedência de direitos de imagem (para efeitos de filmagem e fotografia) que será previamente 
enviada a todas as escolas. 
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Artigo 3º 

Obras a concurso 

 Obra Autor 

1º Ciclo EB A Princesa Baixinha Beatrice Masini 

2º Ciclo EB A História de Catherine Patrick Modiano 

3º Ciclo EB Bicicleta à chuva Margarida Fonseca Santos 

Ensino Secundário O pintor debaixo do lava-loiças Afonso Cruz 

 

 
Artigo 4º 

Local e data 

As provas realizar-se-ão na Biblioteca Municipal de Alcobaça, localizada na Rua Araújo Guimarães, no dia 10 

de fevereiro de 2020, às 10 horas. 

 

Artigo 5º 

Concorrentes 

Para efeitos da Prova Concelhia, os concorrentes serão repartidos em quatro categorias, a saber: 

 Alunos do 1º ciclo do ensino básico (3º e 4º anos de escolaridade); 

 Alunos do 2º ciclo do ensino básico (5º e 6º anos de escolaridade); 

 Alunos do 3º ciclo do ensino básico (7º, 8º e 9º anos de escolaridade); 

 Alunos do ensino secundário (10º, 11º e 12º anos de escolaridade). 

 
 

Artigo 6º 

Júri 

Na Prova Concelhia, o júri designado para presidir à prova escrita do CNL é constituído por: César Salazar 

(Biblioteca Municipal de Alcobaça); Margarida Anastácio (Universidade de Coimbra) e Eduarda Mota (Rede 
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de Bibliotecas Escolares – coordenadora interconcelhia), a quem caberá a supervisão de todo o processo de 

realização e correção da prova e o apuramento dos concorrentes vencedores que representarão o concelho, 

na Fase Intermunicipal. 

O júri concelhio do CNL é soberano, não sendo possível, em qualquer circunstância, recorrer das suas 

decisões. 

 

Artigo 7º 

Provas 

1. A prova decorrerá na Biblioteca Municipal de Alcobaça. 

2. Serão avaliados os conhecimentos dos concorrentes sobre a obra selecionada, em três fases: 

 

Primeira fase – Prova escrita – das 10h00 às 10h20 

a) Esta fase é constituída por duas partes: 

- um questionário de escolha múltipla; 

- uma questão de resposta aberta; 

b) Cada aluno deverá responder no limite máximo de 20 minutos.  

 

Segunda fase – Prova oral – das 10h30 às 11h15 

c) Esta fase consiste numa prova de leitura expressiva 

i. Cada concorrente deverá realizar a leitura expressiva de um excerto da obra 

selecionada, indicada pelo júri; 

ii. Cada membro do júri pontuará a prestação dos concorrentes, tendo em conta os 

seguintes critérios: 

 Expressão corporal – Postura (retraída ou aberta); 

 Dicção (imperfeita/ clara);  

 Intensidade da voz (fraca/ adequada); 

 Pontuação;  

 Ritmo (rápido, lento/ conveniente); 

 Estrutura do discurso - sentido do texto (percetível/ não percetível). 

d) No final desta fase, passarão à fase seguinte quatro alunos por ciclo. 
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Terceira fase – Prova de Argumentação – das 11h40 às 12h15 

e) Cada concorrente apresentará a obra que leu, partindo de uma pergunta que será sorteada 

no dia, de entre um conjunto de seis, para cada um dos grupos de concorrentes.  

f) A prova terá uma duração máxima de 3 minutos, sendo permitido ter o livro em palco.  

g) O júri avaliará com base nos seguintes critérios:  

- estilo de comunicação (ideia e questão essencial adequadamente comunicadas à 

audiência; linguagem apropriada, clara e concisa); 

- criatividade (uso de expressão corporal e/ou facial e utilização de onomatopeias); 

- compreensão (existência de um fio condutor e encadeamento das ideias)  

- envolvimento da audiência (expressividade e contacto visual com a audiência) 

 

 
 

Artigo 8º 

Avaliação 

Após a conclusão das provas, o júri apurará os dois concorrentes mais pontuados em cada nível de ensino. 

Se ocorrer empate entre finalistas, o desempate será feito mediante a apresentação oral pública das ideias 

principais, constantes da questão de desenvolvimento da prova escrita. 

Os vencedores, em cada nível, serão os representantes do Concelho de Alcobaça na fase intermunicipal do 

CNL. 

 

Artigo 9º 

Prémios e certificados 

Serão entregues um diploma e um prémio simbólico aos dois finalistas apurados por cada nível de ensino, da 

fase concelhia do CNL.  

Serão ainda atribuídos certificados de participação a todos os concorrentes, bem como às escolas 

representadas. 

 

Alcobaça, 25 de novembro de 2019 


