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Concurso Nacional de Leitura 2020/2021 

Fase Intermunicipal – Ponte de Lima 

 

NORMAS DE PARTICIPAÇÃO 

 

No ano letivo de 2020/2021, a fase intermunicipal, inserida na 14.ªa edição do Concurso 

Nacional de Leitura, é organizada pela Biblioteca Municipal de Ponte de Lima. 

 

Artigo 1º 

Objetivos 

O objetivo principal do Concurso Nacional de Leitura (CNL) é estimular o gosto e o prazer 

da leitura para melhorar o domínio da língua portuguesa, a compreensão leitora e os 

hábitos de leitura.  

Com o propósito de dar a esta celebração da leitura e da escrita um caráter mais 

universal e significativo, o PNL2027 articulou-se com a Rede de Bibliotecas Escolares 

(RBE); a Direção-Geral do Livro, dos Arquivos e das Bibliotecas (DGLAB); o Instituto da 

Cooperação e da Língua (Camões, IP); a Direção-Geral de Administração Escolar/Direção 

de Serviços de Ensino e das Escolas Portuguesas no Estrangeiro (DGAE/DSEEPE), com a 

Rádio Televisão Portuguesa (RTP), responsável pela cobertura televisiva do evento, com 

os Municípios Portugueses e com as Comunidades Intermunicipais (CIM).  

 

Artigo 2º 

Condições gerais de participação 

1. A participação no concurso é dirigida aos alunos do 1º, 2º e 3º Ciclos do Ensino Básico 

e aos alunos do Ensino Secundário dos Agrupamentos de Escolas dos concelhos que 

integram a Comunidade Intermunicipal do Alto Minho, que decidiram livremente aderir 

a esta iniciativa e que ficaram aprovados na 1ª e 2ª fases do CNL. 

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

se a respeitar estas Normas de Participação e as decisões do Júri que a ele preside. 

 

Artigo 3º 

Obras a Concurso 

As provas incidirão sobre as seguintes obras: 
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1º Ciclo  

O Autocarro de Rosa Parks, de Fabrizio Silei 

 

2º Ciclo  

Não te afastes, de David Machado 

 

3º Ciclo 

Alice no País das Maravilhas, de Lewis Carrol; Tradução de Carla Maia de Almeida; 

Edição Fábula 

 

Secundário 

O Retorno, de Dulce Maria Cardoso 

 

Artigo 4º 

Data, local e modalidade de realização 

1. A Fase Intermunicipal do Concurso Nacional de Leitura realizar-se-á, à distância, em 

modalidade síncrona, no dia 9 de abril de 2021. 

2. As provas serão realizadas em simultâneo em todos os concelhos do Alto Minho, de 

acordo com o horário definido no programa anexo. Deverão ser garantidas, a cada 

concorrente, as condições técnicas necessárias para a realização síncrona das provas, 

nomeadamente boas condições acústicas, bom sinal de internet, computador equipado 

com câmara e auscultadores com microfone. 

3. Os concorrentes realizarão as provas a partir da biblioteca municipal de cada 

concelho, da(s) escola(s) ou da casa de cada aluno, de acordo com o estabelecido 

previamente com cada bibliotecário municipal e/ou professor bibliotecário.  

4. Os concorrentes, orientados pelos respetivos bibliotecários municipais, 

professores/professores bibliotecários, deverão aceder às hiperligações para a 

realização do evento (receção, realização da prova escrita, programa cultural, realização 

da prova oral, encerramento), que serão fornecidas antecipadamente pelos 

bibliotecários municipais e/ou professores bibliotecários. 

5. Todos os concorrentes deverão enviar, até ao dia 26 de março de 2021, as declarações 

de cedência de direitos de imagem (para efeitos de filmagem e registo fotográfico) aos 

bibliotecários municipais e/ou professores bibliotecários, que as reencaminharão para 

a Biblioteca Municipal de Ponte de Lima 

(https://drive.google.com/drive/folders/133uUcxtBMtZ0euNOe7T3-F3HCNU6lgiC ou 

biblioteca@cm-pontedelima.pt ). 

https://drive.google.com/drive/folders/133uUcxtBMtZ0euNOe7T3-F3HCNU6lgiC
mailto:biblioteca@cm-pontedelima.pt
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As declarações serão previamente enviadas pela Biblioteca Municipal de Ponte de Lima 

a todas as Bibliotecas Municipais do Alto Minho que encaminharão às respetivas escolas 

para se obter a necessária autorização (encarregados de educação no caso dos alunos 

menores de idade). 

Artigo 5º 

Categorização dos Concorrentes 

Os concorrentes serão repartidos em quatro categorias: alunos do 1º, 2º e 3º ciclos do 

Ensino Básico e alunos do Ensino Secundário. 

 

Artigo 6º 

Júri 

1. O júri será constituído por três personalidades: uma da área da pedagogia, uma da 

área da literatura e uma outra da área da educação, nomeados pelo presidente da 

câmara municipal ou pelo vereador da câmara municipal com competências delegadas.  

2. O júri é soberano e das respetivas decisões não cabe recurso. 

 

Artigo 7º 

Apuramento dos Finalistas 

1. Para apuramento dos dois alunos presentes na final do Concurso Nacional de Leitura 

2020/2021, proceder-se-á à realização de duas provas, por categoria:  

a) Uma prova escrita, eliminatória, que será realizada em simultâneo pelas 

quatro categorias de concorrentes, através do acesso a uma hiperligação; 

b) Uma prova oral, realizada de forma síncrona, por videoconferência, no 

horário definido no programa. 

 

Artigo 8º 

Prova Escrita 

1. A prova, que versará sobre as obras lidas e referidas no artigo 3.º, será constituída 

por questões de verdadeiro/falso, de ordenação e de escolha múltipla, e por uma 

questão de produção de texto, que só será considerada pelo júri em situação de empate. 

2. A prova terá a duração máxima de trinta minutos. 
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3. Esta prova será de carácter eliminatório, pelo que serão apurados, de todos os alunos 

concorrentes, apenas 5 alunos de cada categoria, que realizarão a prova oral.  

 

Artigo 9º 

Prova Oral 

1. A prova oral realizar-se-á, a partir das 13h00, por videoconferência, e de acordo com 

o horário definido no programa. 

1.1. Os alunos do 1º ciclo deverão ler um excerto da obra selecionada a concurso, à sua 

escolha, durante 60 segundos, seguindo-se um momento de argumentação sobre o 

excerto apresentado, durante 60 segundos. 

1.2. Os alunos do 2º ciclo deverão ler um excerto da obra selecionada a concurso, a 

partir dos excertos propostos pelo júri, durante 60 segundos, seguindo-se um momento 

de argumentação sobre o excerto, durante 60 segundos.  

1.3. Os alunos do 3º ciclo deverão ler um excerto da obra selecionada a concurso, a 

partir dos excertos propostos pelo júri, durante 60 segundos, seguindo-se um momento 

de argumentação clara e coerente sobre o excerto, articulando-o com temas da 

atualidade, até 90 segundos. 

1.4. Os alunos do Ensino Secundário deverão ler um excerto da obra selecionada a 

concurso, a partir dos excertos propostos pelo júri, durante 60 segundos, seguindo-se 

um momento de argumentação clara e coerente sobre a obra, de acordo com o desafio 

proposto pelo júri, até 90 segundos. 

 

Artigo 10º 

Critérios de seleção da Prova Oral 

1. A seleção final dos concorrentes resultará da avaliação das duas partes da prova oral. 

2. Critérios de avaliação das provas orais: 

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

entoação e ritmo. 

2.2. Na argumentação: pertinência dos argumentos, estruturação e encadeamento 

lógico das ideias, adequação do discurso, reportório lexical e postura corporal. 

3. Cada parte da prova oral será avaliada através dos critérios mencionados no ponto 

2.1 e 2.2., com uma pontuação de 1 a 5.  
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Artigo 11º 

Ordenação Final 

A ordenação final dos concorrentes resultará do somatório das pontuações atribuídas 

pelo júri na prova oral.  

 

Artigo 12º 

Concorrentes Apurados 

Para a fase final do Concurso Nacional de Leitura 2020/2021 serão apurados dois 

concorrentes de cada categoria, que obtiverem a maior pontuação.  

 

Artigo 13º 

Prémios 

1. Todos os alunos e escolas concorrentes terão direito a um Certificado de Participação.  

2. Aos dois primeiros classificados de cada categoria serão atribuídos prémios.  

 

Artigo 14º 

Cláusulas Específicas 

1. Não serão admitidos alunos que não estejam inscritos no CNL. 

2. A recolha de imagens de vídeo e fotografia no decorrer do concurso, para uso único 
e exclusivo na promoção da iniciativa, através dos diversos suportes audiovisuais 
utilizados para a radiodifusão ou comunicação ao público, obedece ao previsto no nº 5 
do artigo 4º. 

 

Artigo 15º 

Casos Omissos 

Compete à organização decidir sobre quaisquer matérias omissas nestas Normas de 
Participação. 
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PROGRAMA 

(Por videoconferência) 

 

 

M
A

N
H

Ã
 

09h00 – Receção a todos os concorrentes, por parte da Biblioteca Municipal 
de Ponte de Lima  
 
09h15 - Envio da hiperligação da prova escrita aos bibliotecários municipais 
e professores bibliotecários 
 
09h20 – Envio da hiperligação da prova escrita pelos bibliotecários 
municipais e professores bibliotecários aos alunos, de acordo com a 
categoria em que estão inscritos 
 
09h30 – Realização da prova escrita de forma síncrona 
 
10h30 – Programa Cultural  
 
- Ponte de Lima – exibição de vídeos sobre o território limiano  
- O Museu do Brinquedo Português de Ponte de Lima – exibição de vídeo 
- As Aldeias da Mesa dos Quatro Abades – exibição de vídeo 
 
- Sessão de histórias a partir da obra Sophia, “a Menina da Terra e do Mar 
da autoria” de Adélia Carvalho e Carlos Nogueira. 
 
11h30 – Divulgação dos participantes selecionados para a prova oral  
            – Orientações para a realização da prova oral 

 

TA
R

D
E 

 
13h00 – Prova Oral do 1.º ciclo do Ensino Básico 
14h00 – Prova Oral do 2.º ciclo do Ensino Básico 
15h00 – Prova Oral do 3.º ciclo do Ensino Básico 
16h00 – Prova Oral do Ensino Secundário 
 
17h00 – Momento musical com a Academia Fernandes Fão – Pólo de 
Ponte de Lima 
17h20 – Anúncio dos vencedores  
 
17h30 – Encerramento 
 
NOTA: As hiperligações para a(s) videoconferência(s) serão enviadas aos 
bibliotecários municipais e/ou aos professores bibliotecários, em 
documento próprio, antes do dia da prova. 

 


