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O presente regulamento estabelece as regras gerais da Fase Intermunicipal do Concurso Nacional 

de Leitura (CNL) da Comunidade Intermunicipal do Tâmega e Sousa, organizada pelo Município 

de Cinfães - Biblioteca Municipal de Cinfães. Esta fase do concurso será realizada na modalidade 

on-line e terá lugar no dia 22 de abril de 2021, pelas 10H00, recorrendo à Plataforma ZOOM 

Artigo 1.º 

Objetivo 

O objetivo central do Concurso Nacional de Leitura é estimular hábitos de leitura e pôr à prova 

competências de expressão escrita e oral nas crianças e jovens.  

A Fase Intermunicipal do CNL destina-se a apurar 2 alunos, por cada nível de ensino, para 

participarem na Fase Final Nacional deste concurso.  

 

Artigo 2.º 

 Condições gerais de participação  

A participação na Fase Intermunicipal do CNL está aberta a todos os alunos, de todos os níveis 

de ensino, apurados pelos Agrupamentos de Escolas / Escolas não agrupadas e Bibliotecas 

Municipais pertencentes à Comunidade Intermunicipal do Tâmega e Sousa, inscritos no Sistema 
de Informação do Plano Nacional de Leitura.  

2.1. Declaração de consentimento 

Todos os participantes deverão enviar previamente (até dia 20 de abril) a declaração de 
consentimento disponibilizada pela organização, e assinada pelos encarregados de educação 
para o endereço de email:  concurso.leitura@cm-cinfaes.pt  

2.2. Disponibilização dos contactos dos participantes 

Os contactos dos participantes devem ser inseridos pelas Bibliotecas Escolares na grelha 
disponibilizada pela organização, impreterivelmente, até 20 de abril. 

2.3. Marcação de presenças 

A presença de todos participantes será marcada em formulário próprio criado para o efeito e 
disponibilizado durante a realização do evento. 

2.4. Acesso à sessão 

2.4.1. Sessão da Manhã 

O link de acesso à Sessão Intermunicipal do CNL do Tâmega e Sousa (plataforma ZOOM), será 
restrito e enviado às Bibliotecas Municipais até cinco dias antes do evento, articulando estas com 
os professores responsáveis pelas Bibliotecas Escolares a sua disponibilização aos participantes. 

mailto:concurso.leitura@cm-cinfaes.pt
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2.4.2. Sessão da Tarde 

O link de acesso à Sessão Intermunicipal do CNL do Tâmega e Sousa (plataforma ZOOM), será 

disponibilizado publicamente no cartaz e no website do Município de Cinfães (https://cm-
cinfaes.pt/).  
 

 

Artigo 3.º  

Categorização dos concorrentes 

Os concorrentes serão repartidos pelos quatro níveis de ensino:  

⮚ Alunos do 1.º ciclo do ensino básico (1.º, 2.º, 3.º e 4.º anos de escolaridade);  

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

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

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

 
 
 

 
Artigo 4.º 

Obras selecionadas para as provas a concurso 
 

1º Ciclo do ensino básico 

OBRA  TÍTULO  AUTOR  EDITORA 

 A fuga da ervilha Pedro Seromenho Paleta de Letras 

 

 

2º Ciclo do ensino básico 

OBRA  TÍTULO  AUTOR  EDITORA 

 O Rapaz de Bronze Sophia de Mello 

Breyner Andresen 

Porto editora 

 

 

https://cm-cinfaes.pt/
https://cm-cinfaes.pt/
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3º Ciclo do ensino básico 

OBRA  TÍTULO  AUTOR  EDITORA 

 A volta ao mundo 

em 80 dias 

Júlio Verne Porto Editora 

 

 

Ensino Secundário 

OBRA  TÍTULO  AUTOR  EDITORA 

 O meu irmão Afonso Reis Cabral Leya 

 

 

Artigo 5.º 

Apuramento dos finalistas  

A Fase Intermunicipal do Concurso Nacional de Leitura da Comunidade Intermunicipal do Tâmega 

e Sousa é constituída por duas etapas, prova escrita e prova oral, e os procedimentos serão os 
mesmos para todos os níveis de ensino.  

  
5.1 Prova Escrita 

 

Será realizada em simultâneo pelos quatro níveis de ensino através da disponibilização do link 
para o formulário do Google (Google Forms) sendo que os participantes deverão manter a sua 
câmara ligada. 

 
As provas realizar-se-ão nas Bibliotecas Municipais ou nas Bibliotecas Escolares dos respetivos 

concelhos, sendo da responsabilidade das mesmas assegurar as condições técnicas necessárias 

para garantir a presença e a participação dos candidatos. Deverá ser assegurado o 
acompanhamento e supervisão pelo professor bibliotecário (ou outro, a quem seja possível delegar 
este apoio) in loco, um computador por candidato com ligação à internet e dispositivos de imagem 

e de som funcionais. Deverá ser utilizado, preferencialmente, o browser Google Chrome.  

A prova escrita terá início às 10h30 horas, terá a duração máxima de 40 minutos e mais 5 minutos 

de tolerância.  
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As provas serão constituídas por questões de escolha múltipla e uma de desenvolvimento, cuja 
extensão é compreendida entre 30 a 150 palavras (mínimo 30 e máximo 150), sobre o conteúdo 

do livro selecionado para cada nível de ensino. 

Após a conclusão da prova, o concorrente deverá submeter a prova.  

A prova tem caráter eliminatório. Em caso de empate será tida em conta a pergunta de 

desenvolvimento. 

Apurar-se-ão para a etapa seguinte, os cinco concorrentes de cada nível de ensino que obtiverem 
a melhor classificação, sendo estes denominados, “alunos finalistas”. A divulgação dos nomes dos 

alunos finalistas será feita às 14:15 horas. 

 

5.2 Prova pública de “palco”  

As provas de palco serão realizadas através da plataforma Zoom e terão início às 14h30. Os 
concorrentes do 1.º ciclo do ensino básico serão os primeiros a realizar a prova oral, seguindo-se 

os do 2.º ciclo, os do 3.º ciclo e, finalmente, os do ensino secundário.  

Os candidatos deverão ter a câmara de vídeo ligada durante a prova e devem estar identificados 
com o primeiro e último nome.  

A prova em palco será constituída por:  

a) Prova de Leitura Expressiva – Cada concorrente fará a leitura em voz alta de um excerto da 
obra lida, à sua escolha com a duração de até dois minutos. O desempenho será avaliado de 

acordo com os seguintes parâmetros: dicção, ritmo e expressividade.  

b) Prova de Argumentação Oral – Resposta a uma questão aberta colocada pelo júri. O 
desempenho será avaliado de acordo com os seguintes parâmetros: fluência, criatividade.  

Todos os concorrentes, acompanhantes e público são convidados a assistir online à realização da 
Prova Pública através da disponibilização dos links para o efeito no website do Município de 
Cinfães ( https://cm-cinfaes.pt/). 

 

Artigo 6.º 

Apuramento dos finalistas  

Serão apurados para a Fase Final Nacional do CNL os dois concorrentes de cada nível de ensino 

mais pontuados, tendo em conta o desempenho nas duas provas. 

Os nomes dos alunos apurados para a Fase Final Nacional do Concurso serão divulgados pelo 
júri do Concurso e posteriormente publicados no website do Município de Cinfães (https://cm-
cinfaes.pt/). 

https://cm-cinfaes.pt/
https://cm-cinfaes.pt/
https://cm-cinfaes.pt/
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Artigo 7.º 

Júri  

O Júri é constituído por três elementos, que acompanharão todo o processo de avaliação dos 
concorrentes nas provas escritas e orais.  
Para a correção das provas escritas serão constituídas equipas de voluntários com formação 

superior.  
Compete ao júri realizar a prova de leitura expressiva e argumentação oral.  

O Júri é soberano e das respetivas decisões não cabe recurso.  
 

 
Artigo 8.º 

Prémios 

Serão atribuídos prémios aos cinco alunos finalistas selecionados para a fase de palco. 

Serão atribuídos prémios aos dois alunos finalistas de cada nível de ensino.  
Será, ainda, atribuída uma menção honrosa em cada nível de ensino.  
Todos os alunos e escolas concorrentes terão direito a um Certificado de Participação. 

 

 
Artigo 9.º 

Dúvidas e Omissões 
 

As dúvidas e omissões suscitadas na aplicação das disposições das presentes normas serão 
resolvidas pelos elementos do Júri. 

 
Durante todo o processo de concurso disponibilizamos o email:  concurso.leitura@cm-cinfaes.pt 

e/ou telefone: 255 563 041 (Biblioteca Municipal de Cinfães) 
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ANEXO 
 

 
CONCURSO NACIONAL DE LEITURA - 14ª Edição – 2020 | 2021 

 
FASE INTERMUNICIPAL DO TÂMEGA E SOUSA 

 
CINFÃES 

Programa 
 

10h00 Receção aos Participantes 

 

Ligação à Plataforma ZOOM 

   

 

10h30 Prova Escrita - (40 minutos com 5 minutos de tolerância) 

1.º, 2.º, 3.º Ciclo e Ensino Secundário 

 

Disponibilização do link para o 

formulário do Google (Google 

Forms) 

   

12h00 - 14h00 Almoço nas respetivas Escolas 

 

 

  

 

 

14h15 Divulgação dos apurados para as provas de palco 

 

Apresentação/Animação Carlos Marques 

 

Ligação à Plataforma ZOOM 

   

14h30 Apresentação/Animação Carlos Marques 

 

Provas de palco com a seguinte ordem: 

 

1.º Ciclo, 2.º Ciclo, 3.º Ciclo e Ensino Secundário 
 

Serão realizadas através da 

plataforma Zoom 

16h00 Apresentação/Animação - Carlos Marques 

 

Momento Musical - Academia d'Artes de Cinfães  

 

Filme: Apresentação de uma Animação - Carlos Marques 

 

 

   

 


