
                                    

  

                                                                 

         
 

     

CONCURSO NACIONAL DE LEITURA 2015/2016 
 

PROVA DISTRITAL DE TOMAR 

 

Biblioteca Municipal António Cartaxo da Fonseca 
 

  

REGULAMENTO 

            

          
Preâmbulo 

 

     O Concurso Nacional de Leitura, na sua 10ª edição, é uma iniciativa do Plano Nacional de 

Leitura, em parceria com a Direção-Geral do Livro, dos Arquivos e das Bibliotecas (DGLAB), a 

Rede das Bibliotecas Escolares (RBE), o Instituto Camões - Instituto da Cooperação e da 

Língua e a Rádio Televisão Portuguesa, RTP. Esta iniciativa propõe um desafio às 

competências de expressão escrita e oral dos alunos do 3º Ciclo e do Ensino Secundário das 

escolas públicas, privadas e EPE. O processo decorre em três fases distintas, ao longo do ano 

letivo, e culmina numa Final Nacional em que são apurados os vencedores de cada um dos 

níveis de ensino. 

O presente regulamento estabelece as regras gerais da 2.ª fase do Concurso Nacional de 

Leitura (CNL) 2015/2016, organizado pela Biblioteca Municipal António Cartaxo da Fonseca, 

no distrito de Santarém.  

 

 
 

Fig. 1 – Concelhos que pertencem ao Distrito de Santarém 

 

 

 



                                    

  

                                                                 

         
 

     

Artigo 1.º 

Data e local 

 

A prova distrital do CNL em Tomar realiza-se no Auditório da Biblioteca Municipal António 

Cartaxo da Fonseca, no dia 29 de abril de 2016 (sexta-feira) entre as 13h00 e as 17.30h. 

Terá lugar, ainda no período da manhã, uma visita cultural à cidade para todos os 

interessados, mediante inscrição, e cujo programa se divulgará oportunamente. 

 

Artigo 2.º 

Objetivos 

 

Tem como objetivos estimular a prática da leitura como forma de conhecimento e de lazer 

entre os alunos do 3º Ciclo do Ensino Básico e do Ensino Secundário, e motivar os 

adolescentes para a leitura de obras literárias, num encontro que pretende ser uma festa do 

livro e de convívio entre todos os participantes  

 

Artigo 3º 

Condições gerais de participação 

 

1. A participação no CNL está aberta aos alunos do 3º ciclo do ensino básico e do 

secundário apurados na 1ª fase do CNL do distrito de Santarém. 

2. Para participarem no Concurso Nacional de Leitura, os concorrentes comprometem-se a 

respeitar o presente regulamento e as decisões do Júri que a ele preside.  

3. As provas distritais incidirão sobre as obras indicadas no artigo 4.º, divulgadas a todos os 

concorrentes.  

 

Artigo 4.º 

Obras de leitura a concurso 

 

Foram selecionadas duas obras por nível de ensino: 

 

 
Artigo 5.º 

Concorrentes 

 

1.Todos os concorrentes da 2ª fase distrital do CNL de Santarém constarão duma lista geral, 

ordenados por ordem alfabética, com indicação dos respetivos anos de escolaridade, 

escola à qual pertencem e o número de candidato atribuído pela BMACF. Estão a concurso 

em 2015/2016 um total de 108 alunos, sendo que 75 pertencem ao 3.º Ciclo do Ensino Básico 

(7.º, 8.º e 9.º anos de escolaridade) e 33 ao Ensino Secundário (10.º, 11.º e 12.º anos).                                                                                                                                          

2. Todos os alunos deverão apresentar aquando da receção, um documento de 

identificação pessoal e declaração de cedência de direitos de imagem (para efeitos de 

Obras selecionadas 

Ensino Básico 3º Ciclo Para maiores de dezasseis – Ana Saldanha 

 A montanha da água lilás - Pepetela 

Ensino Secundário Crónica de uma morte anunciada – Gabriel Garcia 

Marquez 

 As palavras que me deverão guiar um dia – António Tavares 



                                    

  

                                                                 

         
 

     

filmagem) que será enviado a todas as escolas.       

  

Artigo 6.º 

Júri 

 

1. O Júri é constituído por cinco elementos e tem a seguinte constituição:  

Hugo Cristovão (vereador da Educação e Ação Social da CMT); António Tavares (escritor); 

Carlos Moisés (músico, compositor); Graça Barão (Coordenadora Interconcelhia RBE) e 

elemento a designar. 

2. O júri distrital do CNL é soberano, não sendo possível, em qualquer circunstância, recorrer 

da sua decisão. 

3. Os casos omissos neste regulamento serão resolvidos pelos membros do Júri. 

 

Artigo 7º. 

Apuramento dos finalistas 

 

1. Para apuramento dos finalistas presentes na Fase Final do Concurso Nacional de Leitura 

2015/2016 proceder-se-á a duas provas de eliminação (escrita e oral), sendo os 

procedimentos os mesmos para as duas categorias (3º. Ciclo e Secundário) a concurso. 

2. A Prova Escrita será efetuada, em simultâneo, pelas duas categorias de concorrentes no 

auditório da BMACF 

3. O 3º. Ciclo será o primeiro a realizar a Prova Oral, seguindo-se o Secundário. 

 

 

Artigo 8º. 

Provas 

 

1. A Prova Distrital da 10º edição do Concurso Nacional de Leitura do Distrito de Santarém é 

constituída por duas etapas: Prova Escrita, com início às 13.30h e Prova Oral, com início às 

15.30h   

 

PROVA ESCRITA 

 

2. A Prova Escrita será constituída por perguntas de resposta de escolha múltipla, do tipo 

verdadeiro ou falso e uma pergunta de desenvolvimento; 

3. Terá a duração máxima de 45 (quarenta e cinco) minutos e será de carácter eliminatório. 

4. A prova terá início, impreterivelmente, às 13.30h, pelo que será necessário que os alunos se 

apresentem junto ao auditório da biblioteca, pelas 13.00h, para ser feita a chamada e a 

atribuição do número de candidato.  

5. A prova escrita será apresentada em enunciado próprio a ser fornecido pela organização, 

no qual será necessário que o aluno preencha apenas o nome completo, ano, escola, 

concelho e o número que lhe foi atribuído aquando da sua chegada ao local. A resposta à 

pergunta de desenvolvimento deverá ser limitada às linhas disponíveis no enunciado.  

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

concorrentes, devidamente identificados com o Cartão de Cidadão (obrigatório), e dos 

membros da organização destacados para esse efeito.  

7. Após a conclusão da Prova, os concorrentes deverão entregá-la à pessoa previamente 

indicada para esse fim. Será afeto um elemento da organização para a receção das provas 

por nível de escolaridade.  



                                    

  

                                                                 

         
 

     

8. Em caso de empate, o Júri aplicará os seguintes critérios para desempate final, de forma a 

serem identificados os seis finalistas de cada nível de ensino:  

8.1 Primeiro: Resposta coerente e adequação ao tema, vocabulário diversificado, correção 

ortográfica, pontuação adequada e escrita legível. 

8.2 Segundo: Tempo de realização da prova.  

9. Apurar-se-ão, para a etapa seguinte, 6 (seis) Concorrentes, os seis melhor classificados, em 

cada categoria; 

10. A pontuação obtida por cada um dos seis apurados constituirá também critério de 

avaliação na Etapa seguinte; 

 

PROVA ORAL  

1. A prova oral será realizada no auditório da BMACF, a partir das 15h30 e será aberta ao 

público em geral.  

2. Será composta por três momentos: prova de argumentação (2 minutos para cada 

candidato), prova de leitura expressiva (2 minutos para cada candidato) e prova de 

dramatização (2 minutos para cada candidato). A prova será iniciada pelos alunos do 3º 

Ciclo e depois pelos alunos do Secundário. A escala de avaliação para cada uma das três 

provas será feita de 1 a 5 valores, a que corresponde: 1= Muito insuficiente; 2= Insuficiente; 3= 

Suficiente; 4= Bom; 5= Muito Bom.  

 

2.1. Prova de argumentação - Serão apresentados pelo entrevistador/animador da prova seis 

envelopes diferentes que conterão uma questão. Cada aluno responderá oralmente e de 

forma crítica à questão contida dentro do envelope selecionado.  

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

seguintes critérios: estruturação e coerência das ideias, validade dos argumentos usados e 

lógica geral da argumentação. 

2.2. Prova de leitura expressiva - Serão apresentados pelo entrevistador/animador da prova 

seis envelopes diferentes que conterão, cada um, um excerto da obra. Cada aluno 

selecionará aleatoriamente um envelope e procederá à leitura expressiva do texto aí 

contido, no palco, em voz alta.  

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

seguintes critérios de expressividade: audibilidade (leitura fluente e expressiva), articulação e 

dicção, pontuação, ritmo e postura corporal. 

2.3. Prova de expressão dramática - Serão apresentados pelo entrevistador/animador da 

prova seis envelopes diferentes que conterão pequenos poemas. Cada aluno interpretará o 

poema de forma dramática recorrendo a acessórios disponíveis para o efeito.  

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

seguintes critérios: Concentração e memorização, capacidade de “soltar a voz”, 

criatividade, dimensão estética e utilização de um acessório. 

 

Artigo 9.º 

Ordenação final dos concorrentes 

 

1. A ordenação final dos concorrentes resultará da avaliação do conjunto das provas 

prestadas (escrita e oral).  

2. Uma vez que não há lugar a primeiros prémios ex aequo, em caso de empate, será 

colocada pelo Júri uma questão livre adicional aos candidatos em igualdade de situação.  

3. As respostas a estas questões serão escritas pelos concorrentes em folhas de cartolina 

individuais e depois ditas em voz alta por cada um dos concorrentes.  



                                    

  

                                                                 

         
 

     

4. O Júri avaliará as respostas pela correção linguística, objetividade e originalidade da 

resposta. 

5. Se o empate persistir, serão colocadas novas questões até se apurarem os vencedores. 

 

Artigo 10.º 

Concorrentes Apurados 

 

1. Será apurado para a Fase Final do Concurso Nacional de Leitura apenas um aluno 

concorrente de cada nível de escolaridade, o mais pontuado nas duas provas (escrita e 

oral). Será selecionado ainda um segundo concorrente por nível de ensino, classificado em 

segundo lugar, que deterá o estatuto de suplente, para a eventualidade do vencedor não 

poder comparecer na Fase Final do CNL.  

 

Artigo 11º 

Prémios 

 

1.Serão atribuídos prémios aos 3 (três) primeiros concorrentes de cada categoria (3º ciclo e 

secundário). 

2. Todos os concorrentes e respetivas escolas terão direito a um Certificado de Participação. 

3. Os concorrentes vencedores e respetivas escolas terão ainda direito a um Certificado com 

a respetiva classificação. 

 

 

O Júri 

 

 

Hugo Cristóvão 

António Tavares 

Carlos Moisés 

Graça Barão 

 

  

 


