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1ª FASE - PROVA DE ESCOLA (2º e 3º Ciclo, Ensino Secundário) 
2020/2021 

Regulamento 
 

1. A 1ª fase do 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 11 de dezembro 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 – A floresta (Sophia de Mello Breyner Andresen), O aniversário da infanta (Oscar 

Wilde) e Lote 12, 2º Fte (Alice Vieira). 

b) 3º Ciclo – Romance da raposa (Aquilino Ribeiro), A salvação de Wang-Fô e outros contos 
(Marguerite Yourcenar), O gato malhado e a andorinha sinhá (Jorge Amado). 

c) Ensino Secundário – Luanda, Lisboa, Paraíso (Djaimila Pereira de Almeida), Os fios (Sandra 

Catarino) e 1984 (George Orwell). 

6. As provas do Concurso serão presenciais, independentemente do questionário ser em papel ou 
em formato digital, e realizar-se-ão no dia 21 de janeiro de 2021 (5º e 6º, pelas 10:00, na BE da 
EBC), (7º e 8º, pelas 11:00, na BE da EBC), (9º, 10º, 11º e 12º, pelas 11:00, na BE da ESS ou 
noutro local a designar). 
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6. Cada aluno deverá responder a um questionário-teste de leitura, constituído por oito 
questões de escolha múltipla (4 opções) que poderão incidir sobre elementos paratextuais, 
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.  

 
7.  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. 

 
8. Os vencedores serão anunciados até ao dia 12 de fevereiro de 2021. Os alunos do 2º ciclo e 

do Secundário ficarão automaticamente apurados para a fase intermunicipal do Concurso 
Nacional de Leitura. No 3º ciclo (EBC e ESS), dos seis vencedores, serão selecionados os três 
alunos com maior pontuação para representar o Agrupamento na prova referida 
anteriormente. 

 
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 intermunicipal do Concurso Nacional de Leitura será 
oferecido, pela Câmara Municipal de Sesimbra, um exemplar do livro, que será objeto da 
prova da 2ª fase.  

 
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. 

 
 


