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CONCURSO NACIONAL DE LEITURA 2013 / 2014 

Prova Distrital de Leiria 

Biblioteca Municipal de Caldas da Rainha    

Regras Gerais 

 

Preâmbulo 

O Plano Nacional de Leitura (PNL) em parceria com a Direção-Geral do Livro, dos Arquivos e 

das Bibliotecas (DGLAB) e com a Rede das Bibliotecas Escolares, e em articulação com a RTP, 

promove, no ano letivo de 2013-2014, a 8ª edição do Concurso Nacional de Leitura (CNL). 

 

O presente documento estabelece as regras gerais da Fase Distrital do CNL 2013/2014 de 

Leiria, cuja entidade organizadora convidada foi, no presente ano, a Biblioteca Municipal das 

Caldas da Rainha. 

 

 

Artigo 1º 

Objetivos 

Os principais objetivos do CNL são a promoção do gosto pela leitura entre os jovens; o 

conhecimento de autores de diversas gerações e de diferentes estilos literários, num 

encontro que pretende ser uma grande festa do livro e de convívio salutar entre todos os 

participantes em torno da leitura.   

 

 

Artigo 2º 

Condições gerais de participação 

A participação no CNL está aberta aos alunos do 3º ciclo do ensino básico e do secundário 

apurados na 1ª fase do CNL do distrito de Leiria. 
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Artigo 3º 

Obras a concurso 

3º ciclo do ensino básico: 

Voa comigo! de  Maria Teresa Maia Gonzalez 

Rosinha, minha canoa de José Mauro de Vasconcelos 

 

Ensino Secundário: 

Os profetas de Alice Vieira 

O ano sabático de João Tordo  

Artigo 4º 

Local e data 

 

As provas escritas realizar-se-ão na Escola Secundária Rafael Bordalo Pinheiro, localizada na 

Rua Almirante Gago Coutinho e as provas orais realizar-se-ão no Centro Cultural e 

Congressos, localizado na Rua Dr. Leonel Sotto Mayor. A Prova Distrital das Caldas da Rainha 

terá lugar no dia 29 de Abril de 2014.  

 

 

Artigo 5º 

Concorrentes 

Para efeitos da prova distrital, os concorrentes serão repartidos em duas categorias a saber: 

• Alunos do 3º ciclo do ensino básico (7º, 8º e 9º ano de escolaridade) 

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

Todos os alunos deverão apresentar aquando da receção, um documento de 

identificação pessoal e declaração de cedência de direitos de imagem (para efeitos de 

filmagem) que será enviado a todas as escolas. 

 

Artigo 6º 

Júri 

Para a prova distrital, foram nomeados dois júris, ambos constituídos por personalidades de 

reconhecida competência e mérito, a saber: 

O júri designado para presidir às provas escritas do CNL é constituído por um conjunto de 

Bibliotecários do distrito de Leiria a quem caberá a supervisão de todo o processo de 

realização e correção das provas e a apresentação da lista dos concorrentes vencedores que 

passam à fase seguinte, a das provas orais. 
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O júri designado para presidir às provas orais é constituído por 3 figuras de reconhecido 

mérito local e nacional, a quem caberá a supervisão de todo o processo de realização e 

avaliação destas provas e o apuramento dos concorrentes vencedores que representarão o 

distrito na fase nacional. 

 

Os júris distritais do CNL são soberanos, não sendo possível, em qualquer circunstância, 

recorrer das suas decisões. 

 

Artigo 7º 

Provas 

Nas provas escritas e orais serão avaliados os conhecimentos dos concorrentes sobre obras 

selecionadas, em duas fases: 

 

1. A primeira fase - prova escrita – das 14h00 às 15h00 na Escola Secundária Rafael 

Bordalo Pinheiro 

Esta prova consiste num conjunto de perguntas de escolha múltipla e numa pergunta de 

desenvolvimento/argumentação, a que cada aluno deverá responder, no limite máximo de 60 

minutos. Esta prova tem caráter eliminatório e em situações de empate, o júri terá em 

consideração os seguintes critérios (e por esta ordem): 

a) O tempo utilizado para fazer a prova; 

b) A classificação obtida na pergunta aberta. 

 

Esta prova selecionará os 10 melhores concorrentes: 5 alunos do 3º ciclo e 5 alunos 

do secundário. 

 

2. A segunda fase - prova oral – das 16h00 às 17h45 no Centro Cultural e 

Congressos  

Consiste numa prova de conhecimentos e numa prova de leitura expressiva. 
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2.1 Prova de conhecimento – serão colocadas aos 5 concorrentes algumas questões de 

resposta múltipla, acerca das obras que leram e dos respetivos autores. Deste modo, 

aconselha-se que os alunos pesquisem e leiam informação sobre a biografia e 

bibliografia dos autores selecionados (Maria Teresa Maia Gonzalez, José de Mauro 

Vasconcelos, para o 3º ciclo; Alice Vieira e João Tordo para o ensino secundário). 

Contarão para a classificação final, a rapidez e a correção na resposta. 

 

2.2 Prova de leitura expressiva – cada concorrente deverá realizar a leitura expressiva de 

um excerto das obras selecionadas, elegido aleatoriamente de um conjunto de 5 excertos 

diferentes, previamente enviados às escolas pela Biblioteca Municipal das Caldas da Rainha, 

de modo a que todos os concorrentes possam preparar a respetiva leitura expressiva.  

 

Cada membro do júri pontuará as prestações dos concorrentes tendo em conta os seguintes 

critérios: 

• Expressão corporal – postura (retraída ou aberta);   

• Dicção (imperfeita/clara); 

• Intensidade da voz (fraca/adequada); 

• Pontuação; 

• Ritmo (rápido/lento/conveniente); 

• Estrutura do discurso (sentido do texto percetível/ não percetível) 

 

Artigo 8º 

Concorrentes apurados 

Após a conclusão das Provas, o Júri apurará os três concorrentes mais pontuados em cada 

ciclo de ensino, sendo o 2º e o 3º classificados considerados suplentes. O vencedor será o 

representante do distrito de Leiria na fase final do CNL. 

 

 

Artigo 9º 

Prémios e certificados 

Serão atribuídos certificados de presença e um prémio simbólico a todos os concorrentes que 

participaram na fase distrital do CNL. Serão ainda atribuídos diplomas e prémios aos 3 

primeiros classificados de cada ciclo de ensino. 
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Programa 

 

13h00/13h45 – Chegada às Caldas da Rainha - Escola Secundária Rafael Bordalo 

Pinheiro (auditório). 

Receção aos alunos e respetivo encaminhamento para as salas, nas quais decorrerão 

as provas escritas; 

 

14h00 – 15h00 – Provas escritas (fase eliminatória); 

 

14h00 – 15h15 – Visita cultural no centro histórico das Caldas da Rainha dirigida aos 

professores; 

 

15h15 – 15h50 – Lanche no Centro Cultural e Congressos (CCC); 

 

16h00 – 17h45 – Festa final no auditório do CCC, com provas orais, animação 

musical pelo Conservatório das Caldas da Rainha, divulgação dos vencedores e 

entrega de prémios e diplomas. 

 

 

 

 

 

 

 

Contactos: 

Biblioteca Municipal das Caldas da Rainha 

Rua Vitorino Fróis, 2500-256 Caldas da Rainha 

T. 262 841728 | biblioteca.municipal@cm-caldas-rainha.pt  

www.cm-caldas-rainha.pt | www.facebook.com/biblioteca.municipal.MCR 
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Percurso entre a Escola Rafael Bordalo Pinheiro e o Centro Cultural de  

Congressos onde se realizarão as provas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Cada livro que descubro 

É apenas mais um passo 

Para me sentir feliz». 

José Jorge Letria 

 
 
 


