Biblioteca Municipal Manuel Giraldes da Silva [Montijo]

CONCURSO NACIONAL DE LEITURA – FASE REGIONAL
2.º Momento – Prova Concelhia

NOTA INFORMATIVA
Este documento pretende esclarecer aspetos particulares referentes ao 2.º momento da Fase
Regional do Concurso Nacional de Leitura (CNL), a realizar no concelho do Montijo. O
regulamento geral pode ser consultado em http://www.planonacionaldeleitura.gov.pt/
Neste momento do concurso de leitura, será selecionado 1 vencedor em cada nível de ensino
(1º, 2º e 3º ciclos do ensino básico e ensino secundário), para competirem no momento seguinte
(Prova na Área Metropolitana de Lisboa).
A participação no CNL requer a autorização expressa dos pais e encarregados de educação dos
alunos concorrentes, comprometendo-se ambos a respeitar o regulamento do mesmo e as
decisões do Júri.

 DATA, HORA E LOCAL DE REALIZAÇÃO
No dia 16 de abril de 2018, entre as 15h e as 17h30m, no espaço do Laboratório de
Aprendizagem, Centro Cívico do Esteval.

 JÚRI
O Júri é constituído por três elementos: a Coordenadora Interconcelhia das Bibliotecas Escolares
(CIBE), um representante da BM e uma personalidade de reconhecido mérito nas áreas da
leitura e da escrita, tendo consideração pelo perfil etário dos concorrentes.

 NORMAS DE PARTICIPAÇÃO
Os alunos apurados no 1º momento (escola/agrupamento de escolas) terão de ler a obra
selecionada para cada ciclo de ensino.
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OBRAS SELECIONADAS:
- 1º Ciclo do Ensino Básico

A Mala Assombrada
de David Machado
edição: Editorial Presença
isbn: 9789722345217

- 2º Ciclo do Ensino Básico

Os Ciganos
de Sophia de Mello Breyner Andresen e Pedro Sousa Tavares;
edição: Porto Editora, S.A.
isbn: 978-972-0-72624-7

- 3.º Ciclo do Ensino Básico

Mar Me Quer
de Mia Couto;
edição: Editorial Caminho
isbn: 9789722125765

- Ensino Secundário:

O Pintor Debaixo do Lava-Loiças
de Afonso Cruz
edição: Editorial Caminho
isbn: 9789722126151
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A Biblioteca Municipal assegura a aquisição e distribuição dos livros pelas escolas (1 por aluno
concorrente) na semana de 07 e 09 de março de 2018.

 PROVAS
A prova referente ao 2.º momento da Fase Regional do CNL, que será efetuada pelas quatro
categorias de concorrentes, é constituída por duas etapas: - A resposta a um questionário, com
início às 15h, e uma prova oral, com início às 16 horas. Os alunos concorrentes do 1.º Ciclo serão
os primeiros a realizar as provas.

Etapa I Questionário
A primeira prova será constituída por um questionário, constituído por um conjunto de dez (10)
perguntas de escolha múltipla, através do Kahoot, aplicação gratuita disponível online, que faz
uso da sua simplicidade de utilização e do fator competição para cativar os alunos.
(Intervalo de 15 min)
Etapa II Prova Oral
a) Leitura expressiva de um breve excerto da obra (à escolha do concorrente), com a duração
de cerca de 1 minuto.
O Júri avaliará as prestações dos concorrentes, tendo em conta os seguintes critérios: - Tom de
voz/Entoação/Dicção; - Postura corporal/Mímica/Gestos; - Expressividade (adequação ao
conteúdo); - Pronúncia correta; - Respeito pela pontuação; - Ritmo/Omissão/Repetição de
palavras.
b) Resposta a duas/três questões relacionadas com perceções sobre a leitura da obra
O Júri avaliará as prestações dos concorrentes, tendo em conta os seguintes critérios: Espontaneidade/Expressividade; - Qualidade/Coerência da argumentação; - Adequação à obra;
- Imaginação/Criatividade; - Precisão/Clareza.

 CLASSIFICAÇÃO FINAL
1. A classificação final dos concorrentes resultará da avaliação do conjunto das provas prestadas,
com ponderação igual das provas escrita e oral.

 VENCEDORES
Serão apurados 1 vencedor em cada nível de ensino (1º, 2º e 3º ciclos do ensino básico e ensino
secundário).
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 PRÉMIOS
1. Será atribuído um prémio ao primeiro classificado de cada categoria, que será o representante
no concelho na fase seguinte da prova.
2. Todos os alunos concorrentes e respetivas escolas terão direito a um prémio simbólico e a um
certificado de participação.

O Júri é soberano, não sendo possível, em circunstância alguma, recorrer das suas decisões.
Ao Júri compete decidir sobre quaisquer matérias omissas nesta nota informativa,
complementar ao regulamento do CNL 2018.

 Requisitos obrigatórios a cumprir pelos alunos concorrentes:
Os alunos devem de ser portadores do B.I. ou Cartão de Cidadão a apresentar na receção.
Todos os concorrentes devem de entregar declaração de cedência de direitos de imagem (para
efeitos de captação de imagem).
Todos os alunos participantes deverão permanecer no local de prova até ao fim do concurso. O
concurso terminará por volta das 17h30m, embora possa haver alteração deste horário.
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