CONCURSO NACIONAL DE LEITURA
Agrupamento de Escolas André Soares

12ª EDIÇÃO – 2017 | 2018
REGULAMENTO

No âmbito do Plano Nacional de Leitura, o grupo disciplinar de Português e os professores titulares de turma de 3º e 4º anos e equipa da BE
promovem a 1ª fase do concurso nacional de leitura.

Objetivos:
Desenvolver o gosto pessoal pela leitura e pela descoberta;
Criar potenciais leitores;
Valorizar o património cultural e literário;
Articular atividades.
Modo de funcionamento:
O concurso destina-se aos alunos do 3º e 4º ano do 1º ciclo, 2º ciclo e 3º ciclo.
O processo tem de estar concluído até ao dia 23 do mês de fevereiro de 2018.
1.ª etapa – Apuramento de um aluno por ano de escolaridade, até 9 de fevereiro.
1. Leitura em regime autónomo das obras:
Nível de
ensino
1.º ciclo
2.º ciclo
3.º ciclo

Ano
3.º
4.º
5.º
6.º
7.º
8.º
9.º

Obra a ler
O senhor do seu nariz, Álvaro Magalhães
Episódios da vida de um gato, Raquel Ramos
Meu cavalinho de pau, Daniel Marques Ferreira
Rosa, minha irmã Rosa, Alice Vieira
Momentos de aqui, Ondjaki
O mundo em que vivi, Ilse Losa
O fantasma de Canterville, Oscar Wilde

2. Questionário sobre a obra lida, de acordo com a seguinte calendarização:
Nível de
ensino
1.º ciclo
2.º ciclo
3.º ciclo

Ano

Calendário

3.º
4.º
5.º
6.º
7.º
8.º
9.º

15 a 31 de janeiro 2018
01 a 09 de fevereiro 2018
5 de fevereiro 2018
6 de fevereiro 2018
7 de fevereiro 2018
8 de fevereiro 2018
9 de fevereiro 2018

Será divulgada a
calendarização por
turma, par a realização
do questionário na
biblioteca

3. Apuramento de um aluno por ano de escolaridade:
3.1. O questionário é composto por 20 a 30 questões de escolha múltipla sobre a obra selecionada para cada ano de escolaridade.
3.2. Integra, também, uma questão de desenvolvimento onde os alunos manifestam a sua opinião/espírito crítico.
3.3. O 1º lugar, por ano de escolaridade, será atribuído ao concorrente com maior pontuação.
3.4. Em caso de empate, o júri fundamentará a sua decisão em indicadores como a competência de expressão escrita, espírito crítico, poder de
síntese, que apreciará na questão de desenvolvimento (ver 3.2).
3.5. Serão atribuídos prémios aos três primeiros lugares de cada ano de escolaridade.
Os vencedores do 1.º prémio recebem um livro e um bilhete para uma sessão de cinema;
O 2.º prémio corresponde à oferta de dois bilhetes para uma sessão de cinema;
O 3.º prémio é um bilhete para uma sessão de cinema.
3.6. Os promotores do concurso constituem um júri que se responsabiliza pela elaboração e correção das provas.
3.7. O júri reserva-se o direito de avaliar e decidir sobre casos omissos neste regulamento.

2.ª etapa - Apuramento de um aluno por ciclo, dia 21 de fevereiro
No dia 21 de fevereiro, pelas 15 horas, no auditório Braga Simões, os 7 alunos apurados na etapa anterior, na presença de um júri, constituído por um
elemento da comunidade de reconhecido mérito, um professor de Português e um elemento da Equipa da BE, prestam as seguintes provas:
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a. leitura expressiva de um poema (será disponibilizado previamente um conjunto de 5 poemas);
b. argumentação sobre um tema associado à Educação para a Cidadania, a escolher de entre 5 temas previamente divulgados.
c. encenação a partir de objectos disponibilizados.
O aluno que obtiver melhor classificação atribuída pelo Júri, em cada ciclo, será o vencedor e irá representar o Agrupamento na fase concelhia do
Concurso Nacional de Leitura.

