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Âmbito e Objetivos
● Integrado no Concurso Nacional de Leitura com o propósito de dar a esta celebração
da leitura e da expressão um caráter mais universal e significativo, e levando em
conta a necessidade de promover o gosto pela leitura e o contato com os livros, a Rede
de Bibliotecas de Santa Comba Dão (RBSCD) promove, anualmente, o Concurso
Nacional de Leitura.
● Tendo como objetivo primordial estimular a prática da leitura entre os alunos dos
4.ºAno º, 2º Ciclo e 3.º Ciclos do Ensino Básico e Ensino Secundário, o concurso
pretende avaliar a leitura de obras literárias pelos estudantes das escolas do concelho
de Santa Comba Dão.
● O Concurso decorrerá numa única fase, juntando num só os dois momentos previstos
no Regulamento para a Fase Regional – Fase Escola/ Fase Município, uma vez que,
neste Concelho, existe um só Agrupamento de Escolas.
● As provas dos 1.º e 2.º momentos deverão ocorrer no dia 16 de fevereiro de 2018, em
cada uma das Escolas do Agrupamento de Escolas de Santa Comba Dão (AESCD). Ao
longo da manhã, será realizada a prova dos 2.º e 3.ºCEB e Ensino Secundário. Ao
longo da tarde, será realizada a prova dos alunos do 4.ºAno, simultaneamente nos três
Centros Escolares do AESCD.
● De 20 a 28 de fevereiro de 2018, o Agrupamento registará no SIPNL as obras lidas e
os alunos apurados para o momento seguinte, cujos nomes serão publicamente
divulgados pelo PNL, no seu portal.

Condições gerais de participação
● A participação no concurso está aberta aos alunos do 4.ºAno, 2.º e 3.ºCiclos do Ensino
Básico e Ensino Secundário do Agrupamento de Escolas de Santa Comba Dão que a ele
aderirem, por manifesto interesse, junto do professor bibliotecário.
● Para efeito da participação no Concurso, os concorrentes comprometem-se a
submeter-se ao presente Regulamento e às decisões dos Júris.
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Categorização dos concorrentes
Os concorrentes serão repartidos em quatro categorias:

Escalão 1: alunos do 1º Ciclo do Ensino Básico (4.º Ano de escolaridade);
Escalão 2: alunos do 2º Ciclo de Ensino Básico (5.º e 6.º Anos de escolaridade);
Escalão 3: alunos do 3º Ciclo de Ensino Básico (7.º, 8.º e 9.º Anos de escolaridade);
Escalão 4: alunos do Ensino Secundário (10.º, 11.º e 12.º Anos de escolaridade).

Competências da organização
● Cabe à RBSCD, com o apoio da coordenadora interconcelhia das bibliotecas escolares
(CIBE), a organização geral deste Concurso Nacional de Leitura - Fase Regional e a
monitorização da sua implementação.
● A organização reserva-se o direito de intervir – em casos excecionais – em quaisquer
questões relativas ao número, conteúdo, forma e correção das provas, bem como o de
tomar qualquer decisão de supressão, modificação ou manutenção de tais provas.

Júri
O Júri integrará, sempre que possível, dois professores bibliotecários do Agrupamento,
um representante da Biblioteca Municipal, um Coordenador do Departamento de
Línguas do Agrupamento e um CIBE. As decisões do júri são soberanas.

Fases do Concurso Nacional de Leitura – Fase Regional (Escola/Município)
Após o anúncio do Concurso Nacional de Leitura, a respetiva prova será organizada nos
seguintes termos:
● O local da sua realização será determinada pela RBSCD;
● Constará de uma prova escrita sob a forma de questionário de escolha múltipla e
com uma a duas respostas de desenvolvimento;
● Esta prova terá a duração de 45 minutos, por ano de escolaridade;
● O Júri selecionará, por cada escalão, 1 vencedor e um suplente, tendo em conta a
classificação obtida na prova escrita.
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Provas de seleção
A elaboração das provas por ciclo fica ao critério da RBSCD, tendo em conta que deverão
avaliar os conhecimentos dos concorrentes sobre as obras selecionadas, sob a forma de
questionários

na modalidade de escolha múltipla e com uma a duas respostas de

desenvolvimento.

Obras selecionadas para as provas
As obras tomadas como referência para as provas dos diferentes ciclos de ensino serão
selecionadas do seguinte modo:
● Um título por cada Ciclo de Ensino.
● Para a seleção das obras deverá atender-se às listas disponibilizadas no sítio do
Plano Nacional de Leitura (www.planonacionaldeleitura.gov.pt)

Não imputabilidade da Organização e dos Júris
Em caso de modificação, suspensão ou interrupção do Concurso Nacional de Leitura, por
qualquer motivo imprevisto, não serão imputadas responsabilidades à Organização nem
aos membros do Júri.

Prémios
Cada concorrente que participe receberá um diploma de participação.
Os vencedores receberão um prémio escolhido, para o efeito, pela RBSCD.

Santa Comba Dão, fevereiro 2018
Rede de Bibliotecas de Santa Comba Dão

3

