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Concurso Concelhio de Leitura (CCL) 

«Ler
+
 e melhor em Fafe» 

 

 

 

Regulamento  

 

 

 

Viajar pela leitura 
 
Viajar pela leitura 
sem rumo, sem intenção. 
Só para viver a aventura 
que é ter um livro na mão. 
É uma pena que só saiba disso 
quem gosta de ler.   
Experimente! 
Assim sem compromisso, 
você vai me entender. 
Mergulhe de cabeça  
na imaginação! 
 
Clarice Pacheco 

 

 

 

 

 

http://pensador.uol.com.br/autor/clarice_pacheco/
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Objetivos/Contextualização 

 Com a intenção de promover a leitura nas escolas de uma forma lúdica e incentivando o pra-

zer de ler, a Rede de Bibliotecas de Fafe propõe a realização, no ano letivo de 2019/2020, da 7.ª 

edição do Concurso Concelhio de Leitura (CCL). A participação no concurso está aberta a todas as 

escolas públicas e privadas do concelho de Fafe. 

 O Concurso Concelhio de Leitura (CCL), baseado no Concurso Nacional de Leitura (PNL), es-

trutura-se em 3 fases: 

1.ª Fase – Prova escrita nas turmas – até dia 14 de fevereiro 

2.ª Fase – Prova escrita e oral nas escolas ou bibliotecas escolares – até 24 de abril 

3.ª fase – Provas Finais – a realizar em local a definir no dia 30 de maio 

 

Participantes 

 

 São convidados a participar na 1.ª fase todos os alunos das turmas do 3.º ano do 1.º ciclo 

do Ensino Básico. Destes, serão seleccionados 5 alunos que representarão a turma na 2.ª fase. 

Nesta, será selecionado 1 aluno de cada turma para a fase final.  

 

Organização/Condições gerais de participação 

 

 1.ª fase – nível turma 

 

 Todas as turmas de 3.º ano, na área de Português, ou em outra área a definir em Conselho 

de Docentes, desenvolvem a leitura de uma obra literária (respeitando as Metas Curriculares de 

Português ou as sugestões do PNL). Até ao dia 14 de fevereiro, cada turma realizará uma prova 

escrita sobre a obra lida. Esta prova escrita será igual para todos os alunos de cada turma e consis-

tirá num conjunto de perguntas de resposta fechada (escolha múltipla, completamento, verdadei-

ro/falso e/ou de ligação). A prova será elaborada pelos Professores Titulares de turma em parceria 

com o Professor Bibliotecário. Serão selecionados os 5 alunos com melhor realização na prova 

escrita. 

 Em caso de empate, compete ao Professor Titular desempatar tendo em conta os hábitos 

de leitura do aluno, a sua postura na aula e a disponibilidade do mesmo para participar. 
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2ª fase – nível da Escola / Biblioteca Escolar 

 

Competirá ao Professor Titular de Turma inscrever, até ao dia 17 de fevereiro, os 5 alunos 

selecionados na segunda fase do concurso, enviando a lista de alunos para o Professor Bibliotecá-

rio. 

 Será constituído um júri que escolherá a obra a utilizar na prova eliminatória desta fase. 

O Professor Bibliotecário reunirá com os alunos selecionados indicando-lhes a obra a ler 

(sugere-se o aproveitamento dos conjuntos do PNL disponíveis), a data da prova, bem como os 

critérios a utilizar na seleção. 

 A prova deve realizar-se, preferencialmente, na Biblioteca Escolar ou noutro local adequa-

do, até ao dia 24 de abril de 2020 e deve consistir numa parte escrita (nos mesmos moldes da 

prova da 1.º fase) e numa parte oral (leitura expressiva de um poema). A prova será definida por 

cada biblioteca.  

O júri selecionará um aluno por turma, que a representará na fase final.  Este é soberano, 

competindo-lhe decidir sobre quaisquer matérias omissas neste regulamento. Não será possível, 

em circunstância alguma, recorrer das suas decisões. 

Até ao dia 20 de março, o Professor Bibliotecário enviará à Biblioteca Municipal de Fafe 

(BMF) a lista de obras utilizadas na 1.ª e 2.ª eliminatórias. A lista dos alunos selecionados para a 

3.ª fase do concurso deverá ser enviada para a Biblioteca Municipal de Fafe (BMF) até ao dia 27 de 

abril. 

 

 

3ª fase- Final 

 

A 3.ª fase do CCL acontecerá no dia 30 de maio e competirá à BMF, em parceria com as bi-

bliotecas escolares, a elaboração de um regulamento específico e a organização desta fase do 

concurso.  

A sessão de encerramento e de atribuição dos prémios será realizada em lugar a definir. 

Esta fase do concurso deve ser o mais pública possível, convidando alunos e famílias a par-

ticipar, de forma a ser um grande momento de promoção da leitura. 

O júri concelhio será constituído pela Bibliotecária Municipal, o Coordenador Interconcelhio de 

Bibliotecas Escolares e um escritor/personalidade convidada. Este júri escolherá as obras a utilizar 

para a eliminatória desta fase. 
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Prémios  

[Fase Final] 

 Todos os participantes receberão um diploma de participação.  

 Os três primeiros classificados receberão um prémio a anunciar.  

 Os prémios serão entregues, no dia da prova, após o apuramento final. 

 

Cláusulas específicas 

 O júri é soberano, não sendo possível, em circunstância alguma, recorrer das suas decisões. 

 Compete ao júri decidir sobre quaisquer matérias omissas neste regulamento. 

 

 

Cronograma 

Dia/mês Ação 
Até dia 14 de fevereiro Fase turma – prova escrita 

Até dia 17 de fevereiro Envio da lista para os PB com os 5 alunos selecionados na fase turma 

Até dia 24 de abril  Fase Escola / Biblioteca Escolar – prova escrita e oral  

Até dia 20 de março Envio da lista de obras utilizadas na 1.ª e 2.ª eliminatórias 

Até dia 27 de abril Envio da lista dos alunos selecionados para a 3.ª fase do concurso 

30 de maio Fase final 

 

 


