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REGULAMENTO 

 

Objetivos 

Tendo em conta a crescente necessidade de promover a leitura nas nossas escolas, 

a Biblioteca Escolar propõe para este ano letivo (2015/2016), um concurso de leitura 

intitulado “Livros de estimação”, com o objetivo de estimular a prática da leitura entre 

os alunos.  

 

Condições Gerais de Participação 

A participação no concurso está aberta aos alunos do Terceiro Ciclo do Ensino 

Básico e alunos do Ensino Secundário. Os alunos serão selecionados pelos docentes 

de Português de cada turma.  

Cada aluno é responsável pela sua inscrição, devendo dirigir-se à Biblioteca 

Escolar para o efeito da mesma. 

As inscrições decorrerão de 15 de fevereiro 2016 a 19 de fevereiro de 2016. 

Para participarem no concurso de leitura, os alunos comprometem-se a submeter- 

-se ao presente Regulamento e às decisões do júri envolvido. 

 

Fases do Concurso 

1ª Fase 

Dia - 4 de março de 2016 

Hora - 14h 30 min. 

Local – Biblioteca Escolar 
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2ª Fase 

Só se realizará, no mesmo dia e local, no caso de se verificar empate de 

concorrentes. 

 

Categorização dos concorrentes 

Os concorrentes serão repartidos em duas categorias: Terceiro Ciclo do Ensino 

Básico e alunos do Ensino Secundário. 

Cada aluno concorre de forma individual, não devendo ultrapassar um número 

máximo de cinco alunos por turma. 

 

Constituição do Júri 

O Júri será constituído pela coordenadora da Biblioteca Escolar, um elemento do 

Conselho Executivo, o representante da Associação de Estudantes, a coordenadora do 

Departamento de Português e um docente de Teatro. 

 

Competências da equipa do Júri 

Avaliar as leituras efetuadas pelos participantes, registando, em grelha própria, a 

referida avaliação. 

 

Competências da equipa da Biblioteca Escolar 

Cabe à equipa da Biblioteca Escolar a organização do Concurso, divulgação da 

atividade, divulgação da lista dos concorrentes e, posteriormente, da lista dos 

vencedores (a afixar na BE) e a supervisão de todo o processo relacionado com o 

Concurso. 
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Regras Gerais do Concurso 

Todos os participantes irão ler o mesmo texto e só terão acesso àquele, três dias 

úteis antes da data do concurso, ou seja, dia 26 de fevereiro, altura em que os docentes 

responsáveis por cada categoria (Terceiro Ciclo do Ensino Básico e Ensino Secundário) 

lhes facultarão o respetivo texto.  

Em caso de empate, os alunos terão de ler um segundo texto. Só tomarão contato 

com este texto no próprio dia do concurso, após apuramento da primeira fase. 

Seleção dos textos (texto principal e texto de desempate) 

Os textos serão selecionados pelo grupo de docentes de cada um dos níveis de 

ensino em questão. 

 

Entrega de Prémios aos vencedores 

Todos os alunos receberão certificados de participação. 

Os três primeiros lugares, receberão certificados específicos para as suas posições 

(1º, 2º e 3º lugares). 

O aluno vencedor receberá, ainda, um prémio (livro). 

A entrega dos certificados e prémio ocorrerá no final do concurso na BE. 

 

 

 

 


