
14.ª EDIÇÃO DO CONCURSO NACIONAL DE LEITURA
2020/2021

NORMAS DE PARTICIPAÇÃO



Preâmbulo

O Concurso Nacional de Leitura (CNL) tem como objetivo estimular o gosto e o prazer da leitura
para melhorar o domínio da língua portuguesa, a compreensão leitora e os hábitos de leitura.

A fase intermunicipal do Concurso Nacional de Leitura 2020-2021 da Comunidade Intermunicipal
do  Alentejo  Central  (CIMAC)  é  organizada  pela  Direção-Geral  do  Livro,  dos  Arquivos  e  das
Bibliotecas  (DGLAB),  em  articulação  com  o  Plano  Nacional  de  Leitura  (PNL),  a  Rede  de
Bibliotecas Escolares (RBE), a RTP e o Município de Portel, através da Biblioteca Municipal.

Os destinatários da fase intermunicipal do CNL são os alunos apurados nas primeiras fases do
concurso, nas escolas da Área Intermunicipal do Alentejo Central.

Tendo em conta a atual situação relacionada com a pandemia por Covid-19, o Concurso Nacional
de Leitura da Fase Intermunicipal do Alentejo Central, realizar-se-á em dois momento distintos e da
seguinte forma:
a)  Prova Escrita – decorrerá através de uma plataforma online, a designar atempadamente, em
diferentes dias para cada um dos ciclos.
b) Prova Oral – Atendendo à evolução da situação pandémica, resultando num confinamento geral
e com aulas online, esta prova vai, igualmente, ser realizada através de plataforma online.



Artigo 1.º
Data e local

A  Prova  Escrita da  fase  Intermunicipal  do  CNL  em  Portel  realiza-se  nas  seguintes  datas:
. 7 de Abril de 2021 (das 11h às 12h): Ensino Secundário;
. 8 de Abril de 2021 (das 11h às 12h): 2.º Ciclo
. 8 de Abril de 2021 (14h30 às 15h30): 3.º Ciclo;
. 9 de Abril de 2021 (das 11h às 12h): 1.º Ciclo.

A Prova Oral da fase Intermunicipal do CNL em Portel realiza-se, online, na seguinte data:
. 23 de abril de 2021, sexta-feira, entre as 14h30 e as 17h30. 

Artigo 2.º
Objetivos

1  -  Fomentar  o  gosto  pela  prática  da  leitura  numa  perspetiva  de  lazer,  contribuindo  para  o
desenvolvimento de conhecimentos e aprendizagens entre os alunos dos 1.º, 2.º, 3.º ciclos do Ensino
Básico e os alunos do Ensino Secundário.
2 - Promover o convívio e a partilha de experiências entre crianças e jovens naquilo que se pretende
ser uma festa de celebração da leitura.

Artigo 3º
Condições gerais de participação

1 - A participação neste concurso está aberta aos alunos dos 1.º, 2.º, 3º ciclos do Ensino Básico e do
Ensino Secundário apurados na Fase Escolar/Municipal do CNL da Comunidade Intermunicipal do
Alentejo Central;
2 - Para participarem no Concurso Nacional de Leitura, os alunos comprometem-se a respeitar as
presentes normas de participação e as decisões do Júri que a ele preside;
3 - As provas  a realizar nesta fase incidem sobre as obras indicadas no artigo 4.º  e divulgadas
atempadamente a todos os concorrentes.

Artigo 4.º
Obras de leitura a concurso



Artigo 5.º
Participantes

1 - Os  participantes da  Fase Intermunicipal do CNL do Alentejo Central constarão de uma lista
geral,  ordenados por ordem alfabética,  com indicação dos respetivos  ciclos de ensino,  escola e
município a que pertencem.
2 - Será ainda atribuído um número de candidato aos concorrentes, ordenados por ordem alfabética
e por cada ciclo de ensino, o qual será utilizado para a realização de todas as provas.
3 – Todos os alunos deverão remeter para este endereço de e-mail (cnl.2021@portel.pt) a declaração
de  cedência  de  direitos  de  imagem  (para  efeitos  de  filmagem  e  fotografia)  assinada  pelos
encarregados de educação, até ao dia da Prova Escrita. Para tal, essa declaração será enviada a todos
os concorrentes atempadamente.

Artigo 6.º
Júri

1 - O Júri é constituído por três elementos, a designar posteriormente.
2 - O júri é soberano, não sendo possível, em qualquer circunstância, recorrer da sua decisão.
3 - Os casos omissos nas presentes normas de participação serão resolvidos pelos membros do Júri.

Artigo 7.º
Apuramento dos finalistas

1  –  Os  concorrentes  das  quatro  categorias  (1º,  2º  e  3º  Ciclos  e  Ensino  Secundário)  da  Fase
Intermunicipal serão submetidos a duas provas de caráter eliminatório.
2 – Dos alunos a concurso na Fase Intermunicipal do Concurso Nacional de Leitura serão apurados
dois finalistas, por cada ciclo de ensino, que irão à Fase Nacional. 

Artigo 8.º
Provas 

1 - As provas da 14.ª edição do Concurso Nacional de Leitura da Comunidade Intermunicipal do
Alentejo Central são duas: uma Prova Escrita e uma Prova Oral.
2 - A p  rova   e  scrita consiste numa prova de conhecimentos sobre a obra lida, e realizar-se-á online
nas datas referida no artigo n.º 1.
3 – A p  rova   o  ral desdobrar-se-á em dois momentos descritos em maior detalho no artigo n.º 10. Esta
prova realizar-se-á na data referida no artigo n.º 1, através de Plataforma Online.

Artigo 9.º
Prova escrita

1 - A prova será realizada online, e todo o processo será articulado atempadamente com as escolas e
professores envolvidos, bem como com todos os alunos concorrentes; 
2 - Os alunos acederão à prova através de computador e link, criado para o efeito;
3 – Para o 1.º ciclo, a  prova escrita é composta por 20 perguntas de resposta de escolha múltipla, e
por 1 jogo de memória.



4 – Para os restantes ciclos de ensino, a prova escrita é composta por 20 perguntas de resposta de
escolha múltipla, e por 1 pergunta de desenvolvimento.
5 - As questões de resposta de escolha múltipla serão classificadas da seguinte forma: resposta certa
(1 ponto); resposta errada (0 pontos).
6 – O jogo de memória é de resposta obrigatória, mas apenas será avaliado em caso de empate. Este
será  classificado  com  base  no  seguinte  critério:  2  pontos  por  cada  sequência  correta.  Os
concorrentes que não realizem o jogo de memória, terão a cotação de zero pontos.
7 - A questão de desenvolvimento é de resposta obrigatória, mas apenas será avaliada em caso de
empate. Esta será classificada com base nos seguintes critérios:  respeito pelo tema; criatividade;
estrutura  da  resposta,  correção  ortográfica. Os  concorrentes  que  não  respondam à  pergunta  de
desenvolvimento, terão a cotação de zero pontos nesta pergunta.
8 – A prova terá a duração máxima de 1 hora.
9 - A prova terá início, impreterivelmente, nos dias e horas indicados no artigo 1,  pelo que será
necessário que:

. os alunos concorrentes possuam os meios tecnológicos (computadores, tablets, telemóvel e
internet) adequados para o efeito;

. os alunos se preparem para a realização da prova com 10 minutos de antecedência;
11 - A prova escrita tem caráter eliminatório, conduzindo ao apuramento dos cinco concorrentes por
cada ciclo que passam à prova oral.
12 – Face à situação pandémica, em caso de doença e/ou ausência do aluno, fica o concorrente
excluído do concurso.
13 – Caso no dia da prova ocorram problemas técnicos, tais como problemas com a internet ou
outros,  fica a escola responsável por contactar  imediatamente a Biblioteca Municipal de Portel,
através de e-mail  (cnl.2021@portel.pt)  ou contacto telefónico (266 612 078). Será tomada nota
desse facto e será enviada nova prova à mesma hora do dia útil seguinte, dando assim tempo para
que os problemas técnicos sejam resolvidos.
14 – Para garantir a isenção e a total imparcialidade no momento da correção das provas por parte
do júri, estas serão recebidas por um departamento da Câmara Municipal de Portel, sem qualquer
envolvimento da equipa da biblioteca afeta à organização do concurso. Esse departamento receberá
as prova e garantirá que elas chegarão ao júri sem a identificação dos concorrentes.
15 – As escolas bem como os alunos a concurso serão informados,  até ao dia 16 de Abril,  do
resultado das provas escritas, bem como dos concorrentes apurados para a prova oral.

Artigo 10.º
Prova Oral

1 - A prova oral decorrerá através de Plataforma Online.

2  – A prova oral  é  composta  por  dois  momentos:  a  prova de  leitura  expressiva  e  a  prova do
conhecimento das obras (Concurso Quem Quer Ser Super Leitor?). 

3 – A prova oral obedecerá à seguinte sequência:

3.1 - Prova de Leitura Expressiva:
a) A ordem de participação seguirá o número de concorrente atribuído a cada participante

(ver artigo 5.º das presentes normas).
b) Antes do inicio da prova, serão enviados aos alunos vários excertos de cada uma das

obras lidas para os diferentes ciclos de ensino (1º, 2º e 3º Ciclos e Ensino Secundário). 
c) Será enviado um link aos alunos concorrentes para participação no concurso.
d)  Os alunos concorrentes  devem possuir  os  meios  tecnológicos  (computadores,  tablets,

telemóvel, webcam, som e internet) adequados para o efeito.



e) Serão selecionados e apresentados aos concorrentes de todas as categorias (1.º, 2.º e 3.º
Ciclos e Ensino Secundário) diferentes excertos da obra lida. Cada aluno procederá à leitura do
excerto que lhe for atribuído.

f) Cada um dos elementos do Júri pontuará as prestações dos concorrentes tendo em conta
os seguintes critérios: correção linguística, intensidade, expressividade, ritmo e articulação.

g)  A classificação  desta  prova  resulta  da  soma  dos  pontos  atribuídos  a  cada  um  dos
concorrentes.

3.2 - Concurso Quem Quer Ser Super Leitor? (Prova de Conhecimento das Obras):
a)  Serão  colocadas  aos  concorrentes,  oralmente,  três  questões  com resposta  de  escolha

múltipla sobre as obras e os respetivos autores. 
b) A ordem de resposta às questões é definida pelo número de candidato, que deve sempre

acompanhar os alunos.
c) A classificação será determinada da seguinte forma: resposta certa (1 ponto); resposta

errada (0 pontos).

Artigo 11.º
Classificações

1 - Considera-se, para efeitos de classificação final, a soma da pontuação dos dois momentos: da
Prova de Leitura Expressiva; e do Concurso Quem Quer Ser Super Leitor (prova de conhecimento
sobre a obra);
2 - Em caso de empate, será colocada uma questão de resposta aberta sobre a obra lida. 
3-  Nesta  situação  de  empate,  os  concorrentes  têm no  máximo  dois  minutos  para  responder  à
questão. Serão avaliados de acordo com os seguintes critérios:  fluidez do discurso, pertinência da
argumentação, originalidade na argumentação.

Artigo 12.º
Ordenação final dos concorrentes

A ordenação final dos concorrentes resultará do conjunto das provas prestadas.

Artigo 13.º
Concorrentes apurados

Serão apurados para a Fase Nacional do Concurso Nacional de Leitura dois concorrentes  de cada
categoria.

Artigo 14.º
Prémios

1 -  Serão  atribuídos  prémios  aos  dois  alunos,  por  cada nível  de ensino,  que vão representar  a
CIMAC na Fase Nacional do Concurso Nacional de Leitura;
2 – Os prémios serão oferecidos pela DGLAB, CIMAC e Câmara Municipal de Portel;
3 - Todos os concorrentes e respetivas escolas terão direito a um Certificado de participação.



Artigo 15.º
Omissões

1  -  Eventuais  questões  omissas  às  presentes  normas  de  participação  serão  resolvidas  pela
organização do concurso.

Biblioteca Municipal de Portel, Janeiro de 2021


