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REGULAMENTO 
 

 

7ª Edição do Concurso Concelhio de Leitura de Santiago do Cacém 

Ler com Prazer” 

 
 

1. O concurso “Ler com Prazer” tem como objetivos a promoção da leitura e o 

desenvolvimento da expressividade/ leitura expressiva em voz alta. 

O concurso organiza-se em 4 escalões: 1º ciclo (3º e 4º anos), 2º ciclo, 3º ciclo e Ensino 

Secundário. 

2. Os alunos deverão preparar a leitura de um excerto de um livro indicado pelo Plano 

Nacional de Leitura (PNL), de acordo com o respetivo ano de escolaridade. A escolha da 

obra/excerto fica ao critério do professor titular de turma, no 1º ciclo, e do professor de 

Português, nos restantes ciclos de ensino, na fase de turma e de Agrupamento. Na Final 

Concelhia, a escolha da obra/excerto e do poema que os alunos irão ler será da 

responsabilidade da Rede de Bibliotecas de Santiago do Cacém (RBSC). 



 

  

2018/ 2019 

 

 

  Participação: Agrupamento de Escolas Arménio Lança, Alvalade do Sado 

  Agrupamento de Escolas de Cercal do Alentejo 

  Agrupamento de Escolas de Santiago do Cacém 

  Agrupamento de Escolas de Santo André, Santiago do Cacém 

 

3. O livro a selecionar deve ser do género narrativo, excetuando-se os anos terminais (4º, 6º, 

9º e 12º anos), em que deverá ser selecionado um texto poético. Na Final Concelhia, será 

seleccionado um texto/poema diferente para cada ano de escolaridade. 

 

4. Quanto ao excerto selecionado, os professores deverão respeitar as seguintes indicações: 

 

- 3.º ano -  10 a 15 linhas; 

- 4.º ano -  poema integral; 

- 5.º ano - 15 a 20 linhas; 

- 6.º ano -  poema integral; 

- 7º ano - 20 a 25 linhas; 

 

- 8º ano - 25 a 30 linhas; 

- 9º ano - poema integral; 

- 10º ano - 30 a 35 linhas; 

- 11º ano - 35 a 40 linhas; 

- 12º ano - poema integral. 
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5. O concurso decorrerá em três etapas: 

 

- 1.ª eliminatória – realizada nas salas de aula pelos professores titulares de turma / 

professores de Português. Os professores deverão selecionar 1 ou 2 alunos por turma (a 

definir em função da dimensão das respetivas escolas/agrupamentos), os quais irão à 2.ª 

eliminatória, a realizar a nível do agrupamento. 

 

- 2.ª eliminatória – dever-se-á realizar  na(s)  Biblioteca(s) Escolar(es)  de cada  

agrupamento.  Tem como objetivo o apuramento de 1 aluno por ano de escolaridade, 

o qual irá à final. Esta  e l iminatór ia  deverá decorrer  no mês de m arço,  em 

datas  a  def in ir  por  cada agrupamento.  

O júri será constituído por um elemento da direção do Agrupamento, um elemento da 

comunidade educativa e um elemento da equipa da BE. 

 

- Final - a decorrer em Santiago do Cacém, na Biblioteca Municipal Manuel da Fonseca, no 

dia 2 de abril, no âmbito das comemorações do Dia Internacional do Livro Infantil. A final 

do concurso tem como objetivo apurar os melhores leitores. O júri será constituído 

por um representante da autarquia (CMSC), por um representante da RBE/PNL e por um 

convidado, a definir. 

6. Na final será apurado um vencedor por cada ano de escolaridade, a nível concelhio. 

Os vencedores receberão um prémio. Todos os participantes receberão um 

certificado de participação. 

 

7. Ao longo das várias eliminatórias do concurso, os professores/júris terão os 

seguintes critérios de seleção, pontuados de 1 a 5 pontos: 

- Fluência da Leitura; 

- Expressividade; 

- Respeito pela pontuação/entoação; 

- Articulação. 
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7.1 Nos anos terminais de ciclo (4º, 6º e 9º anos e 12° ano), será considerado como 

fator de valorização a memorização e declamação do poema. 

 

8. A leitura do texto ou do poema pode ser feita em suporte de papel (livro) ou em 

suporte digital (tablet, smartphpne…). 

 

9. Qualquer situação omissa no presente Regulamento será decidida pela Rede de 

Bibliotecas de Santiago do Cacém (RBSC) enquanto organizadora do Concurso. 


