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REGULAMENTO 

 
O presente Regulamento estabelece as regras gerais da fase de escola do 

Concurso de Leitura 2013.  
 

Art.º1.º 
Objetivos 

  
Dada a importância da leitura não só no processo de aprendizagem, mas 

também ao longo da vida, a equipa da Biblioteca e o Departamento Um, no âmbito 
do Plano Regional de Leitura (PRL), em articulação com o Plano Nacional de Leitura 
(PNL) promovem, no ano letivo de 2012 / 2013, o Concurso de Leitura,  que tem 
por objetivo  a promoção da prática da leitura e a divulgação de obras literárias. 
 

Art.º2.º 
Condições gerais de participação 

  
1. A participação no Concurso está aberta a todos os alunos da Escola 

Secundaria Manuel de Arriaga (ESMA), mediante inscrição. 
2. A inscrição é feita na Biblioteca Escolar em impresso próprio. 
3. No ato da inscrição, os concorrentes assumem o compromisso de se 

submeter ao presente regulamento e às decisões do Júri. 
4. Não podem participar no concurso familiares diretos dos membros do Júri. 

 
Art.º3.º 

Categorização dos concorrentes 
  
1. Os concorrentes são repartidos em duas categorias: 
  
a) Categoria A - alunos do 3º ciclo; 
b) Categoria B - alunos do Ensino Secundário; 
 

Art.º4.º 
Organização 

  
1. Compete à equipa da biblioteca, em articulação com os docentes designados 

pelo Departamento Um: 
 
a) A inscrição da escola junto do Plano Nacional de Leitura; 
b) a organização do Concurso de Leitura; 
c) a divulgação do Concurso de Leitura; 
d) a seleção das obras tomadas como referência para o Concurso; 
e) a definição do conteúdo e da forma das provas; 
f) a elaboração das provas bem como dos respetivos critérios de correção; 
g)  a afixação da lista dos concorrentes vencedores à entrega dos prémios. 

 
2. Cabe ainda à equipa da biblioteca, em articulação com os docentes 

designados pelo Departamento Um, decidir sobre quaisquer matérias 
omissas neste regulamento. 
 

3. Compete ao conselho executivo designar o membro do mesmo responsável 
pela entrega dos prémios. 
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Art.º5.º 
Constituição do Júri 

 
1. O Júri para a Categoria A é constituído pelas professoras Carmen Ferreira, 

Dulce Varela e Sónia Leonardo. 
 

2. O Júri para a Categoria B é constituído pelas professoras Alfredina Marcos, 
Lígia Pereira e Sandra Silva. 

 
Art.º 6.º 

Competências do Júri 
1. Compete ao Júri: 

 
a)  presidir à realização das provas; 
b)  corrigir e/ou fazer uma apreciação das provas.   
 

2. É ainda da competência exclusiva do Júri solucionar todas as questões 
omissas bem como tomar a todo o momento qualquer decisão de exclusão 
ou de admissão de um concorrente. 
 

3. As decisões do Júri são soberanas, não sendo possível, em qualquer 
circunstância, recorrer das mesmas. 
 

4. O júri reserva-se o direito de não seleccionar nenhum candidato, caso as 
provas prestadas não correspondam ao perfil desejado para representar a 
escola na fase regional. 

 
Art.º7.º 

Obras selecionadas para as provas 
 

  
1. A lista das obras para leitura será constituída por três títulos para ambas as 

categorias. 
2. Pelo menos uma das obras escolhidas deverá constar na lista de obras 

recomendadas do Plano Regional de Leitura. 
 

Art.º8.º 
Fases do Concurso Leitura 

 
Após o anúncio do Concurso de Leitura, passar-se-á à fase de apuramento. 

 
1. Entre os meses de outubro e janeiro, os alunos deverão ler as três obras 

indicadas. Para tal, cada aluno requisita uma obra de cada vez na Biblioteca 
e devolve-a no prazo estipulado, de forma a fazer circular os livros.  

2. Na data fixada, os alunos realizam uma prova, em local a definir.  
3. Os alunos mais bem classificados nas provas são apurados para a fase 

regional do Concurso Nacional de Leitura. 
 

Art.º9.º 
Calendarização 

 
1. 25/10/2012 – Divulgação das três obras para leitura 
2. de 25/10/012 a 01/12 –  Leitura das três obras  
3. 01/2012  - Realização das provas  
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Art.º10.º 

Tipo de provas 
 

1. O princípio geral orientador do Concurso de Leitura é o prazer de ler, 
pretendendo-se estimular nos concorrentes o gosto pela leitura e o contacto 
com os livros. Assim, as provas deverão avaliar os seus conhecimentos 
sobre as obras selecionadas, podendo constar de questionários de escolha 
múltipla, comentários pessoais redigidos pelos participantes ou outras 
sugestões de atividades.  

2. As provas terão obrigatoriamente uma componente escrita  e/ uma 
componente oral: 
2.1. Prova escrita: 

a) a prova terá a duração máxima de sessenta minutos; 
b) imediatamente após a conclusão da prova,  esta deverá ser entregue 

na mesa do Júri; 
c) no ato de entrega das provas dos alunos, será registada a ordem de 

entrega; 
d) em caso de empate, o Júri terá em consideração o tempo de 

realização de cada prova; 
 

2.2. Prova oral: 
a) cinco perguntas, retiradas de envelopes escolhidos aleatoriamente 

pelos próprios, sobre o conteúdo das obras selecionadas; 
b) A leitura expressiva, em voz alta, de um texto selecionado. Os 

excertos serão escolhidos aleatoriamente pelos concorrentes.  
c) Para esta prova o Júri terá em conta os seguintes critérios de 

expressividade: 
1. Audibilidade;  
2. Perceptibilidade;  
3. Articulação;  
4. Expressividade;  
5. Pontuação;  
6. Ritmo;  
7.Postura corporal. 

d) Uma prova de argumentação crítica, com a duração máxima de 2 
minutos, na qual o Júri terá em conta os seguintes critérios de 
expressividade: 

- Estruturação e encadeamento lógico de ideias;  

- Originalidade dos argumentos;  

- Correção. 
 

3. As provas deverão ser elaboradas tendo em conta um roteiro de leitura, 
partindo das seguintes vertentes: 

a) Sensibilização e motivação para a leitura; 
b) Verificação da compreensão dos conteúdos; 
c) Elaboração de registos diversificados de forma a conferir uma 

dimensão pessoal de leitura. 
 

4. Para a mesma prova, aplicar-se-á um único critério por categoria. 
 

5. As provas escritas deverão obrigatoriamente ser redigidas a tinta azul ou 
preta. 
 

4. Cada prova entregue deverá ser legível, sem emendas nem rasuras 
ambíguas. 
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5. Após terem sido corrigidas, as provas serão devolvidas aos alunos. 

 
A equipa  
 
Catarina Azevedo 
Carmen Ferreira 
Dulce Varela 


