
 

 

 
 

 

 

 

NORMAS DE PARTICIPAÇÃO 

 

 

As presentes normas estabelecem as regras gerais da Fase Distrital de Aveiro do 10º Concurso Nacional de 

Leitura 2015/2016, organizada pela Biblioteca Municipal Ferreira de Castro, no Município de Oliveira de 

Azeméis. 

 

Ponto 1 - Objetivos 

Tendo em conta a necessidade de promoção da leitura nas escolas, a Comissão Organizadora do Plano 

Nacional de Leitura (PNL) – em articulação com a RTP, com a DGLAB e com a RBE – promove, no ano letivo 

de 2015/2016, a 10.ª edição do Concurso Nacional de Leitura (CNL), entidades a que o Município de Oliveira 

de Azeméis se associa através dos serviços da Biblioteca Municipal Ferreira de Castro, na qualidade de 

responsável pela Prova Distrital de Aveiro. Tem como objetivos estimular o treino da leitura como forma de 

conhecimento e de lazer entre os/as alunos/as do 3º Ciclo do Ensino Básico e do Ensino Secundário, motivar 

os/as jovens para a leitura de obras literárias e promover o convívio entre leitores/as. 

 

Ponto 2 – Destinatários/as e condições de participação 

1. O concurso destina-se aos/às alunos/as do 3.º Ciclo do Ensino Básico e do Ensino Secundário do distrito de 

Aveiro que decidiram, por sua iniciativa, aderir a este evento e ficaram aprovados/as na 1ª fase do CNL 

2015/2016, nas respetivas escolas. 

2. Para participarem na Fase Distrital de Aveiro do CNL 2015/2016, os/as concorrentes comprometem-se a 

respeitar as presentes normas e as decisões dos Júris que presidem. 

3. A prova distrital incide sobre as obras indicadas no Ponto 4, já divulgadas a todos/as os/as inscritos/as. 

4. Os/as concorrentes e acompanhantes devem envidar todos os esforços para comparecerem até às 10h no 

local da Prova Escrita, pois o atraso pode penalizar os/as concorrentes. 

5. Os/as concorrentes e acompanhantes comprometem-se a cumprir o programa apresentado no Anexo 1 

destas normas. 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

Ponto 3 – Local e data 

A Fase Distrital de Aveiro do CNL 2015/2016 realiza-se no Pavilhão Municipal Professor António Costeira, 

no Município de Oliveira de Azeméis, no dia 27 de abril de 2016 (quarta-feira), entre as 10h00 e as 17h30. 

A data foi assegurada e validada pelos parceiros, nomeadamente pela DGLAB. 

 

Ponto 4 - Obras de leitura obrigatória 

Foram selecionadas duas obras por nível de ensino, a saber: 

 

3.º CICLO DO ENSINO BÁSICO 

A Instrumentalina, de Lídia Jorge 

A Estrela, de Virgílio Ferreira 

ENSINO SECUNDÁRIO 

Emigrantes, de Ferreira de Castro 

Aparição, de Virgílio Ferreira 

 

Ponto 5 - Júri 

1. Para a prova distrital foram nomeados dois júris, constituídos por personalidades de reconhecida 

competência e mérito, a saber: 

a) Júri da Prova Escrita, constituído por um conjunto de docentes e personalidades ligadas à escrita e às 

artes, a quem cabe a elaboração das provas escrita e oral, com os respetivos critérios de correção, a 

supervisão de todo o processo de realização e correção das mesmas e a apresentação da lista dos/as 

concorrentes que passarão à etapa seguinte, a Prova Oral, cuja elaboração está igualmente a seu 

cargo, apoiado por um conjunto de docentes do município designados para o efeito; 

b)  Júri da Prova Oral, constituído por três figuras de reconhecido mérito, a quem cabe a avaliação desta 

prova e o apuramento dos/as concorrentes vencedores/as, que representarão o distrito de Aveiro na 

Fase Final do CNL 2015/2016. 

2. Os Júris são soberanos e das suas decisões não cabe recurso. 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

Ponto 6 - Avaliação e apuramento dos/as vencedores/as 

1. Para apuramento dos/as vencedores/as que irão estar na Fase Final do CNL 2015/2016 proceder-se-á a 

sucessivas etapas de eliminação, onde se testam os conhecimentos relativos à leitura das obras 

selecionadas. 

2. Os procedimentos são os mesmos para as duas categorias dos/as concorrentes (3º Ciclo e Ensino 

Secundário). 

3. A Prova Escrita é realizada em simultâneo pelas duas categorias dos/as concorrentes, no Pavilhão 

Municipal Professor António Costeira. 

4. Serão apurados/as cinco concorrentes finalistas de cada categoria, que irão realizar a Prova Oral, que será 

pública e feita em palco, no mesmo local. 

5. Os/as concorrentes finalistas do Ensino Secundário serão os/as primeiros/as a realizar a Prova Oral, 

seguindo-se-lhes os/as concorrentes finalistas do 3º Ciclo. 

6. Será apurado/a apenas um/a vencedor/a de cada categoria para representar o distrito de Aveiro na Fase 

Final do CNL 2015/2016. 

 

Ponto 7 – ETAPAS 

 

7.1. Prova Escrita 

1. A prova escrita terá início às 10h40. 

2. Os/As concorrentes devem apresentar-se no Pavilhão Municipal Professor António Costeira, pelas 10h00, 

junto do Secretariado, para ser feita a chamada e a atribuição do código de concorrente. 

3. No espaço onde se realiza a Prova Escrita apenas será permitida a permanência dos/as concorrentes, 

devidamente identificados com o Cartão de Cidadão ou Bilhete de Identidade (obrigatórios) e o crachá 

identificativo, e dos membros da organização destacados/as para apoio. 

4. A Prova Escrita será apresentada em enunciado próprio, no qual o/a concorrente preencherá apenas o 

código que lhe foi atribuído. 

5. O/A concorrente não pode escrever em parte alguma a escola à qual pertence e/ou o seu nome. 

6. Na realização da Prova Escrita, a resposta à questão de desenvolvimento deverá ser limitada às linhas 

disponíveis no enunciado e serão fornecidas aos/às concorrentes duas folhas de rascunho, para exercício de 

raciocínio prévio. 

7. Após a conclusão da Prova Escrita, os/as concorrentes deverão entregá-la a quem lhes for previamente 

indicado para esse efeito. 



 

 

 
 

 

 

8. A Prova Escrita será constituída por 40 (quarenta) questões de escolha múltipla, 20 (vinte) referentes a 

cada uma das duas obras selecionadas e por 1 (uma) questão de desenvolvimento, opcional, que só será 

corrigida em caso de empate entre dois/duas ou mais concorrentes  

9. A Prova Escrita terá a duração máxima de 40 (quarenta) minutos, sem tolerância. 

10. A Prova Escrita é de caráter eliminatório. 

11. Em caso de empate, o Júri aplicará os seguintes critérios na avaliação da questão de desenvolvimento, de 

forma a serem apurados/as os/as cinco concorrentes finalistas de cada categoria: 

a) estruturação e encadeamento das ideias; 

b) correção linguística; 

c) originalidade. 

12. Serão apurados/as para a Prova Oral os/as cinco concorrentes melhor classificados/as em cada categoria. 

 

7.2. Prova 0ral 

1. A Prova Oral decorrerá no mesmo local, a partir das 14h00, sendo aberta ao público e feita em palco. 

2. Será iniciada pelos/as concorrentes finalistas do Ensino Secundário, seguindo-se-lhes os/as do 3º Ciclo. 

3. Será composta por dois momentos: Leitura Expressiva e Compreensão das Obras. 

 

Momento de Leitura Expressiva 

1. Serão apresentados pelo entrevistador/animador cinco envelopes diferentes que conterão, cada um, um 

excerto de uma das obras selecionadas. 

2. Cada concorrente finalista selecionará aleatoriamente um envelope cujo texto incluído lerá em voz alta. A 

leitura não poderá exceder 2 (dois) minutos, considerando-se a extensão do texto e o tempo estritamente 

necessário para a sua leitura. 

3. O Júri pontuará as prestações dos/as concorrentes finalistas tendo em conta os seguintes critérios: 

a) expressividade; 

b) articulação; 

c) entoação; 

d) ritmo; 

e) percetibilidade. 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

Momento de Compreensão das Obras 

1. Serão apresentados pelo entrevistador/animador cinco envelopes diferentes que conterão, cada um, 

uma pergunta sobre uma das obras selecionadas. 

2. Cada concorrente finalista selecionará aleatoriamente um envelope e responderá, de forma clara e 

crítica, à questão nele incluída e colocada pelo Júri. A intervenção oral não poderá ultrapassar 3 (três) 

minutos. 

3. A intervenção será avaliada pelo Júri tendo em conta os seguintes critérios: 

a) adequação temática; 

b) vocabulário; 

c) correção linguística; 

d) capacidade de argumentação; 

e) postura corporal. 

 

Ponto 8 - Apuramento dos/as vencedores/as 

1. A ordenação final dos/as concorrentes finalistas resultará da classificação da Prova Oral. 

2. Em caso de empate, ou de alguma dúvida, o Júri recorrerá à questão de desenvolvimento da Prova Escrita. 

3. Para a Fase Final da 10ª Edição do CNL 2015/2016 será apurado o/a concorrente finalista mais pontuado/a 

em cada categoria (3º Ciclo e Secundário), sendo o/a 2º (segundo/a) e o/a 3º (terceiro/a) classificados/as 

considerados/as suplentes. 

 

Ponto 9 - Certificados e Prémios 

1. Aos/Às dois ou duas vencedores/as será atribuído um prémio e um certificado. 

2. Os/As restantes oito concorrentes finalistas da Prova Oral terão direito a um prémio de mérito e a um 

certificado de mérito. 

3. Todos/as concorrentes e as escolas concorrentes terão direito a um certificado de participação e a 

lembranças. 

 

Ponto 10 - Disposições Finais 

1. Os casos imprevistos serão resolvidos pelos membros dos Júris, no momento. 

2. Todas as sugestões e/ou reclamações são bem-vindas e deverão ser enviadas por escrito, para a Direção 

Geral do Livro, dos Arquivos e das Bibliotecas/Concurso Nacional de Leitura (vera.oliveira@dglab.gov.pt). 

  



 

 

 
 

 

ANEXO 1 

 

PROGRAMA 
 
Manhã 
 
10h00 – Receção/Secretariado no Pavilhão Municipal Professor António Costeira 
 
10h40/11h20 – Início da Etapa 1 da Fase Distrital de Aveiro da 10ª edição do CNL 2015/2016 
 

- Prova Escrita 3ª Ciclo | Ensino Secundário 
 
10h30 – Visita de estudo destinada aos/às acompanhantes 
 
11h30 – Espetáculo “Camões é um Poeta Rap” destinado aos/às concorrentes 
 
12h15 - Concentração dos/as concorrentes e acompanhantes no Pavilhão Municipal Professor António 
Costeira 
 
12h30 – Almoço 
 
Tarde 
 
14h00 – Concentração dos/as concorrentes e acompanhantes no Pavilhão Municipal Professor António 
Costeira 
 
14h15 – Início da Etapa 2 da Fase Distrital de Aveiro da 10ª edição do CNL 2015/2016 
 

- Boas vindas 
- Apresentação do Júri da Prova Oral 

 
14h45/15h15 – Anúncio dos/as cinco finalistas do Ensino Secundário e realização da Prova Oral 
 
15h15 – Momento de animação 
 
15h30/16h - Anúncio dos/as cinco finalistas do 3º Ciclo e realização da Prova Oral 
 
16h – Momento de animação 
 
16h30 – Anúncio dos/as vencedores/as e Entrega dos prémios 
 
17h00 – Lanche e Encerramento da Fase Distrital de Aveiro do 10º CNL 2015/2016 
_______________________________________________________________________________________ 
 
Notas: 
Coordenadas GPS do estacionamento no Pavilhão Municipal Professor António Costeira: 
40°50'00.0"N 8°29'05.3"W 
 
Endereço Google Maps: 
https://goo.gl/xurwQX 


