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2019/2010
Regulamento
1. A 1ª fase do Concurso Concelhio de Leitura / Concurso Nacional de Leitura, promovido pelas
BE da EBC e da ESS do Agrupamento de Escolas de Sampaio em colaboração com o
Departamento de Português e a Biblioteca Municipal de Sesimbra, destina-se a todos os
alunos do 2º ciclo, 3º ciclo do Ensino Básico e do Secundário e pretende incentivar o gosto
pela leitura e pela escrita.
2. As inscrições para a 1ª fase do concurso acima referido decorrem até 25 de outubro e os
interessados em participar deverão inscrever-se na Biblioteca ou junto do professor de
Português.
3. Os concorrentes serão integrados em três escalões:
1º escalão – alunos do 2º ciclo do Ensino Básico;
2º escalão – alunos do 3º ciclo do Ensino Básico;
3º escalão – alunos do Secundário.
4. Para participar, cada concorrente deverá ler um dos títulos propostos no ponto seguinte.
5. Os livros propostos são os seguintes:
a) 2º Ciclo – O rapaz de Louredo (António Mota), As naus de verde pinho (Manuel Alegre) e
Missão impossível (Ana Maria Magalhães e Isabel Alçada).
b) 3º Ciclo – Aventuras de João sem Medo (José Gomes Ferreira), O mundo em que vivi (Ilse
Losa) e O velho que lia romances de amor (Luis Sepúlveda).
c) Ensino Secundário – A cidade e as serras (Eça de Queirós), Momentos de aqui (Ondjaki) e
Auto da Feira (Gil Vicente).

6. As provas do Concurso serão presenciais e realizar-se-ão nos dias 27 de novembro (5º e 6º,
pelas 10h20 na BE da EBC) e 28 de novembro de 2019, pelas 11h30, na BE (7º e 8º, na EBC,
e 9º, 10º, 11º e 12º, na ESS) ou noutro local a designar.
7. Cada aluno deverá responder a um questionário-teste de leitura, constituído por dez
questões de escolha múltipla (4 opções) que poderão incidir sobre elementos paratextuais,
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ilustrações (se as houver), as personagens, momentos fundamentais da história, lugar e
tempo da ação do livro escolhido pelo aluno. Nesta prova, além do questionário, será
pedido aos alunos que escrevam um pequeno texto de opinião sobre o livro lido.
8. Somados os pontos obtidos nesta prova, serão selecionados três vencedores, no 2º ciclo, três
vencedores, no 3º ciclo, em cada uma das escolas (EBC e ESS) e três vencedores no Ensino
Secundário.
9. Os vencedores serão anunciados até ao dia 10 de dezembro de 2019 e representarão a
escola na fase concelhia do Concurso Concelhio de Leitura / fase municipal do Concurso
Nacional de Leitura.
10.1. Os prémios para os alunos vencedores serão constituídos por um cheque-FNAC no valor de
20 euros e serão entregues depois da realização da prova referida no ponto 9.
10.2. Aos alunos selecionados para a fase concelhia do Concurso Concelhio de Leitura / fase
municipal do Concurso Nacional de Leitura será oferecido, pela Câmara Municipal de
Sesimbra, um exemplar do livro, que será objeto da prova da 2ª fase. Todos os alunos
participantes na prova concelhia receberão um prémio de participação, havendo ainda outros
prémios para os alunos vencedores.
11. O júri da prova da 1ª fase será constituído por um professor da equipa da BE e por professores
do Grupo de Português.
12. O júri da prova de escola poderá decidir pela não atribuição dos prémios previstos no ponto
10.1. em caso de qualidade insuficiente das provas prestadas.

