
  
 

 

CONCURSO CONCELHIO DE LEITURA 

2020/2021 

 
Ponte de Lima 

 

 
1. A presente norma estabelece as regras gerais do Concurso Concelhio de 

Leitura do ano letivo 2020/2021 a realizar pelo Município de Ponte de Lima, 

através da Biblioteca Municipal, em parceria com as Bibliotecas Escolares dos 

vários Agrupamentos de Escolas do concelho. 

 
Artigo 1.º 

Objetivos 

 
1. O objetivo central do Concurso Concelhio de Leitura é estimular hábitos de 

leitura, valorizar capacidades de literacia e pôr à prova competências de 

compreensão escrita e de expressão oral nas crianças e jovens do concelho de 

Ponte de Lima. 

 
Artigo 2.º 

Destinatários 

 
1. Os destinatários deste concurso são alunos dos Agrupamentos de Escolas 

do concelho de Ponte de Lima, distribuídos pelos seguintes níveis de ensino: 

1.1. − 1.º Ciclo do Ensino Básico (3.º e 4.º anos); 

1.2. − 2.º Ciclo do Ensino Básico. 

1.3. − 3.º Ciclo do Ensino Básico; 

1.4. − Ensino Secundário. 

 
 

 
Artigo 3.º 

Condições gerais de participação 

 
1. A participação no concurso – dividido em duas fases distintas – está aberto 

a todos os alunos dos diferentes Agrupamentos de Escolas do concelho de 

Ponte de Lima referidos no artigo 2.º; 

2. Os alunos interessados em participar na 1.ª fase do concurso (eliminatória a 

realizar nas escolas) deverão inscrever-se na Biblioteca Escolar do 

respetivo agrupamento ou junto dos professores de português, sendo 

informados das obras a ler, do dia, do local e hora da realização da prova. 
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3. Poderão participar na 2.ª fase do concurso (fase concelhia), os alunos que 

tenham participado na 1ª fase do concurso, e que tenham sido apurados 

para a fase concelhia. 

4. Ao participar no concurso, os concorrentes comprometem-se a respeitar o 

presente regulamento e as decisões do júri que a ele preside. 

 
PARTE I 

 

Primeira fase (Eliminatória a realizar nas escolas) 
 

Artigo 4.º 

Local de realização e data 

 
1. A primeira fase será realizada nos agrupamentos de escolas do concelho e o 

concurso deverá decorrer em todos os estabelecimentos de ensino até ao dia 

15 de janeiro de 2021. 

 
Artigo 5.º 

Aplicação da prova de seleção 

 
1. A prova escrita consiste num questionário de escolha múltipla e/ou 

verdadeiro e falso e de comentário pessoal (escrito ou oral) ou elaboração de 

texto sobre as obras previamente selecionadas. 

 
Artigo 6.º 

Seleção das obras a concurso, elaboração e correção das provas 

 
1. A seleção de obras, a elaboração e a correção das provas estará a cargo 

dos Professores Bibliotecários em colaboração com os Professores Titulares 

de Turma e Professores de Português de cada Agrupamento de Escolas. 

 
 

Artigo 7.º 

Seleção dos alunos a concurso 

 
1. Após a correção feita pelos elementos supracitados, serão apurados dois 

alunos por ciclo de ensino por agrupamento que participarão na fase concelhia 

a realizar na Biblioteca Municipal de Ponte de Lima. 

 
PARTE II 

 

Segunda fase 
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Fase concelhia a realizar pela Biblioteca Municipal 
 

Artigo 8.º 

Local de realização e data 

 
1. A segunda fase do concurso será realizada no Auditório Rio Lima no dia 18 

de fevereiro de 2021, pelas 10h00. 

 
Artigo 9.º 

Categorização dos concorrentes 

 
1. Todos os concorrentes constarão duma lista geral enviada pelos Professores 

Bibliotecários de cada Agrupamento de Escola para a Biblioteca Municipal, que 

serão posteriormente elencados por ordem alfabética, com indicação dos 

respetivos anos de escolaridade, escola à qual pertencem e o número de 

candidato atribuído pela BMPL. 

2. Os alunos que faltem ou se atrasem, para além das 10h00, não serão 

admitidos a concurso, qualquer que seja o motivo. 

3. Os alunos e acompanhantes comprometem-se a cumprir o programa 

apresentado no Anexo 1 deste regulamento. 

 
Artigo 10.º 

Júri 

 
1. O júri desta segunda fase será constituído por um representante da 

Biblioteca Municipal de Ponte de Lima, por um representante da Rede de 

Bibliotecas Escolares e por um promotor nacional do livro e da leitura. 

 

 
Artigo 11.º 

Competências do Júri 

 
1. Cabe ao Júri a organização geral e o controlo do desenvolvimento do 

referido concurso. 

2. O Júri é soberano, não sendo possível, em qualquer circunstância, recorrer 

das suas decisões. 

3. Cabe, ainda, ao júri decidir sobre quaisquer matérias omissas nesta norma. 

 
Artigo 12.º 

Concorrentes 
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1.º Ciclo – 3.º e 4.º ano 
 

Título e autor: O avô tem uma borracha na cabeça / Rui ZinK ; il. 

Paula Delecave ; Porto Editora 

2.º Ciclo – 5.º e 6.º ano 

 
 

Título e autor: O país das Laranjas / Rosário Alçada Araújo; 
Edições Asa 

3.º Ciclo – 7.º, 8.º e 9º ano 

Título e autor: As aventuras de Tom Sawyer / Mark Towain ; trad. 

João reis; Edição Fábula 

Ensino Secundário 

Título e autor: As Vinhas da Ira / John 

Steinbeck 

 

1. Participarão nesta 2ª fase os dois alunos apurados por cada ciclo de 

ensino e de cada agrupamento. 

 

 
Artigo 13.º 

Obras a Concurso 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

Artigo 14.º 

Prova 

 
1. A prova, que pretende avaliar os conhecimentos dos concorrentes sobre as 

obras selecionadas, será elaborada pelos Professores Bibliotecários de cada 

Agrupamento de Escolas em articulação com a Biblioteca Municipal de Ponte 

de Lima e em parceria com outros professores considerados pertinentes para o 

processo. 

2. A prova será realizada na Biblioteca Municipal de Ponte de Lima de acordo 

com o programa em anexo. 
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3. A prova integra duas partes, uma parte escrita e uma parte oral de acordo 

com o artigo 15.º e 16.º. 

 
Artigo 15.º 

Prova Escrita 

 
1. A prova escrita terá início às 10h00, pelo que será necessário que os alunos 

se apresentem no Auditório Rio Lima (sito no Largo Dr. Álvaro Rebelo Vieira de 

Araújo BC, 4990-600 Ponte. de Lima) pelas 09h30, para ser feita a chamada e 

a atribuição do número de concorrente. 

3. A prova será apresentada em enunciado próprio a ser fornecido pela 

organização, no qual será necessário que o aluno preencha apenas o nome 

completo e o número que lhe foi atribuído aquando da sua chegada à  

Biblioteca Municipal. Não deverá escrever em parte alguma a escola à qual 

pertence. A resposta à pergunta de desenvolvimento deverá ser limitada ao 

número de palavras indicado no enunciado. Serão fornecidas aos alunos 

também 2 folhas de rascunho, para exercício de raciocínio prévio. 

4. A prova será constituída por questões de escolha múltipla, de ordenação, de 

verdadeiro/falso e por uma pergunta aberta de desenvolvimento, sobre o 

conteúdo dos livros selecionados. 

4. A prova terá a duração máxima de 30 (trinta) minutos. No local onde se 

realizar a prova escrita, apenas será permitida a permanência dos concorrentes 

e dos membros da organização destacados para esse efeito. 

5. Após a conclusão da prova, os concorrentes deverão entregá-la na mesa do 

júri, à pessoa que lhes for previamente indicada para este efeito. Será afeto um 

elemento da organização para a receção das provas de cada categoria. 

6. A prova escrita tem um peso de 50% no conjunto das duas provas. 

 

 
Artigo 16.º 

Prova oral 

 
1. Teor da prova oral: 

1.1. 1º Ciclo 

a) Prova de leitura expressiva – Duração: 1 minuto 

Os alunos do 1º Ciclo deverão ler um excerto da obra selecionada a 

concurso, durante um minuto. 

 
1.2. 2º Ciclo 

a) Prova de leitura expressiva com argumentação – Duração: 2 minutos 
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Os alunos do 2º Ciclo deverão ler um excerto da obra selecionada a 

concurso, durante um minuto, e justificar a sua seleção, com argumentação 

clara e coerente, no minuto seguinte. 

 
1.1. 3º Ciclo 

a) Prova de leitura expressiva com argumentação – Duração: 3 minutos 

Os alunos do 3º Ciclo deverão ler um excerto da obra selecionada a 

concurso, à sua escolha, durante um minuto e justificar a sua seleção, com 

argumentação clara e coerente, nos dois minutos seguinte. 

 
Artigo 17.º 

Critérios de seleção da prova oral 

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

das provas prestadas. 

2. Critérios das provas orais: 

2.1. Na leitura expressiva: dicção/ articulação, voz (tom e colocação), 

fluência, entoação e ritmo. 

2.2. Argumentação: pertinência dos argumentos, estruturação e 

encadeamento lógico das ideias, adequação do discurso, reportório 

lexical e postura corporal. 

3. Em caso de empate os alunos responderão a uma pergunta de 

interpretação feita pelo júri. 

3.1. Os critérios utilizados nesta questão são: qualidade do conteúdo, 

estruturação e encadeamento de ideias e correção linguística. 

 

 
Artigo 18.º 

Apuramento dos vencedores 

 
1. São apurados quatro vencedores por cada nível de ensino, correspondendo 

aos mais pontuados nas duas provas. 

2. No caso de ser apurado um aluno que não reúna condições para participar 

na fase Intermunicipal a nível nacional, passará a esta fase o aluno mais bem 

pontuado. 

 

 
Artigo 19.º 

Certificados 
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1. Todos os alunos terão direito a um Certificado de Participação. 

2. Os quatro alunos com melhor classificação por ciclo de ensino serão 

premiados com livros e/ou outros prémios a designar. 

 
Artigo 20º 

Cláusula Específicas 

1. Não serão admitidos alunos que não estejam inscritos. 

2. A recolha de imagens vídeo e fotografia durante o decorrer do concurso, 

será disponibilizada para uso único e exclusivo na promoção da iniciativa, nos 

websites do Município de Ponte de Lima, das escolas da Rede de Bibliotecas 

de Ponte de Lima e nas mesmas redes sociais anteriormente referidas. 

 

 
Artigo 21.º 

Casos omissos 

 
Ao Júri compete decidir sobre quaisquer matérias omissas neste Regulamento. 
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Anexo I 
 

– Programa – 

18 fevereiro 2021 

 

 
09h30 – Chegada ao Auditório Rio Lima para identificação dos alunos, seguida 

de chamada e distribuição dos alunos pelos locais da prova. 

 
 

10h00 – Prova escrita. 

 
 

 
10h45/11h45 – Prova oral. 

 
 

 
12h00 – Encerramento da iniciativa. 


