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ANO LETIVO 2017/2018 

REGULAMENTO DO CONCURSO DE LEITURa 

BIBLIOTECAS ESCOLARES 

 

 
 
OBJETIVOS 

 Possibilitar a operacionalização de conhecimentos adquiridos em situação de aula; 

 Valorizar a leitura; 

 Promover a participação dos alunos em atividades da comunidade educativa;  

 Desenvolver  hábitos de leitura; 
 

 

 
 
 
MODALIDADES 

Poderão ser presentes a concurso dois tipos de texto selecionado pelo professor: 

 Leitura expressiva de um excerto de uma obra: 

 3º ano - entre 10 e 12 linhas;  

 4º ano -  entre 12 e 15 linhas;  

 5º e 6º ano -  entre 15 e 20 linhas; 

 7º ano – entre 18 e 23 linhas. 

 Declamação de um poema na integra. 

 

 
 
 

DATA DE 
REALIZAÇÃO 

O concurso decorrerá em três etapas: 

 1ª eliminatória - realizada na sala de aula, pelos professores titulares de turma / 
professores de Português, onde serão selecionados, no máximo, 2 alunos, por turma, 
até final do 1º período. 
 

 2ª eliminatória – Tem como objetivo o apuramento de: 

 1º ciclo: 1 aluno por ano de escolaridade, em cada escola; 

 2º e 3º ciclo: 4 alunos, por ano de escolaridade. 

  Será realizada na biblioteca de cada escola ou noutro espaço seleccionado para o 
efeito, na ausência desta, em dia e hora a marcar, na última semana do 2º período. 

 Final – Terá lugar no auditório da Escola Sede, em dia e hora a marcar, na última 
semana do 3º período.  

 

PARTICIPANTES Alunos do 3º, 4º, 5º, 6º e 7º ano. 
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JÚRI 

1ª eliminatória – A selecção estará a cargo do professor titular / professor de 
Português. 
 
2ª eliminatória – O júri será constituído pelo representante do PNL da escola, um 
professor titular / professor de Português e um elemento da equipa da BE ou 
coordenador de estabelecimento, nas escolas em que não existe BE. 
 
Final – O júri será constituído pelo representante do 1º ciclo no Órgão de Gestão, um 
professor de Português e um professor do 1º ciclo. 
 

 

 
 

CRITÉRIOS DE 
SELEÇÃO 

Os professores / júri obedecerão aos seguintes critérios de selecção, pontuados de 1 a 
5 pontos: 

 Fluência da leitura; 

 Expressividade; 

 Respeito pela pontuação; 

 Articulação. 

 

PRÉMIOS Será entregue prémio ao primeiro classificado de cada ano. 

 

 
 
Entidade promotora do concurso: 
 
 

Bibliotecas Escolares do AVES – Maria de Fátima Nunes 

Departamento de Línguas/Grupo de Português  -Isabel Raposo e Anabela Nunes 

 

AVES, 30  de  novembro de 2017. 

 

 

 

Confinanciado: 

 


