
Escola Secundária da Ramada
CONCURSO NACIONAL DE LEITURA 2020- 21

A 14.ª Edição do Concurso Nacional de Leitura (CNL) decorre entre o dia 1 de outubro de
2020, data oficial de abertura, e o dia 5 de junho de 2021, dia da grande final, em Oeiras.
Cabe ao Plano Nacional de Leitura 2027 (PNL2027) a iniciativa e o desenvolvimento do CNL, ao
longo de três fases consecutivas (Fase Escolar/Municipal, Fase Intermunicipal e Fase Nacional).

A Fase Escolar/Municipal) engloba as provas nas escolas, fazendo intervir as Bibliotecas
Escolares, com o apoio das Bibliotecas Públicas Municipais.

REGULAMENTO DA FASE ESCOLAR
1º Condições Gerais de Participação

A participação neste primeiro momento do Concurso está aberta a todos os alunos do 3º ciclo do
Ensino Básico e do Ensino Secundário da Escola Secundária da Ramada.

2º Categorização dos concorrentes
Os concorrentes serão repartidos em 2 categorias:

1- alunos do 3º Ciclo do Ensino Básico (7º, 8º e 9º anos de escolaridade)
2- alunos do Ensino Secundário (10º, 11º e 12º anos de escolaridade)

3º Organização
A coordenação do concurso é assegurada pelo Professor Bibliotecário da Escola, Carlos Pascoal. A

elaboração das provas e critérios de correção são da responsabilidade da professora Ana Paula Guerra,
pertencente à equipa da Biblioteca Escolar.

A divulgação do concurso é da responsabilidade da Biblioteca Escolar e dos professores de Português,
junto das respetivas turmas.



4º Júri
O júri é constituído pelo Professor Bibliotecário da Escola, Carlos Pascoal e pelas professoras Ana Paula

Guerra e Maria Manuel Cativo.
5º Competências do Júri

Cabe ao Júri o controlo do desenvolvimento do concurso ao longo da 1ª Fase (Provas de Escola) bem
como decidir sobre quaisquer matérias omissas no presente regulamento.

6º Obras selecionadas
3º Ciclo
RAÚF, Onjali, Q., O rapaz ao fundo da sala, Amadora,: Ed. Booksmile
Ensino Secundário
ÉNARD, Mathias, Fala-lhes de batalhas, de reis e de elefantes, Alfragide: Ed. D. Quixote

7º Prazos e Inscrições
Esta fase, que decorre entre 26 de novembro de 2020 e 15 de janeiro de 2021, é organizada por cada

uma das escolas.
As inscrições serão efetuadas junto das professoras de Português ou na Biblioteca da Escola até ao dia

14 de dezembro.
8º Provas de seleção

Na fase de escola a prova de seleção consistirá numa prova escrita que avaliará o conhecimento da
obra literária seleccionada para cada ciclo (3º ciclo EB e E. Secundário).

Serão selecionados os dois melhores alunos por ciclo de escolaridade, que representarão a Escola na
Fase Municipal.

9º Estrutura das provas
Na 1ª eliminatória a estrutura da prova escrita é constituída por um questionário de escolha múltipla e

de verdadeiro /falso sobre as obras a concurso. Nesta prova haverá uma única questão de resposta extensa
que servirá de desempate entre os 5 melhores classificados por prova.

10º Critérios de avaliação
1ª eliminatória – Depois de apurados os 5 melhores alunos nas respostas de escolha múltipla, serão

apreciadas as respostas extensas destes, com os seguintes critérios: adequação ao tema e à tipologia textual, a
ortografia, a sintaxe, a coesão e a coerência.

11º Datas de realização das provas
Eliminatória do  3º ciclo EB e E.Secundário:
Dia 8 de janeiro de 2021 em hora e local a designar.

12º Afixação dos Resultados
Até 15 de Janeiro 2021.

13º Prémios
Aos alunos selecionados para a Fase Municipal, dois por ciclo, será atribuído um cheque oferta da

Fnac.
14º Fases seguintes do CNL

O Regulamento da 14ª edição do CNL orientará as fases seguintes do CNL, e poderá ser consultado em:
http://pnl2027.gov.pt/np4/file/2122/regulamento.pdf

Ramada, 25 de novembro de 2020
O Professor Bibliotecário

Carlos Pascoal


