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                    Semana da Leitura – 13 a 17 de Maio de 2013 

 

 

Concurso de Leitura do 3º Ciclo (1ª edição) 

Regulamento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. O Concurso “Ler com Prazer”, organizado pela equipa da Mediateca, tem 

como objetivos a promoção da leitura e o desenvolvimento da 

expressividade/leitura expressiva em voz e terá três escalões: 7º ano, 8º 

ano e 9º ano. 

 

2. Os alunos do 7º e do 8º ano deverão preparar a leitura de um excerto de 

um livro indicado pelo Plano Nacional de Leitura. A escolha da 

obra/excertos fica ao critério do professor titular de turma. 

 

3. Os alunos do 9º ano deverão preparar a leitura de um poema. A escolha 

do poema fica ao critério do professor titular de turma. 
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4. Quanto ao excerto selecionado, os professores deverão respeitar as 

seguintes indicações: 

 

• 7º Ano - 20 linhas (máximo) 

• 8º Ano - 30 linhas (máximo) 

• 9º Ano – Um poema 

 

5. O concurso decorrerá em duas etapas: 

 

• 1ª Eliminatória (em data a definir pelos docentes de cada ano) – 

realizada nas salas de aula pelos professores titulares da 

turma/professores de Português. 

Os professores deverão selecionar um aluno por turma, o qual irá à 

Final. 

 

• Final - a decorrer na Mediateca da Escola Secundária de Manuel da 

Fonseca, no dia 15 de maio (Semana da Leitura), pelas 14 h e 30. 

A final do concurso tem como objetivo apurar os melhores leitores. 

Na final, será apurado um vencedor por cada ano de escolaridade. 

Os vencedores receberão um prémio. 

Todos os participantes receberão um certificado de participação. 

O Júri será constituído pela Coordenadora Interconcelhia da Rede de 

Bibliotecas Escolares, pela funcionária da Mediateca (e membro da 

Equipa) e por dois convidados – docentes de Português do Ensino 

Secundário. 

 

6. Para efeitos de seleção dos alunos, ao longo da 1ª eliminatória e da Final 

do concurso, os professores/júris avaliarão os seguintes parâmetros, 

pontuados de 1 a 5 pontos: 

 

• Fluência da leitura 

• Expressividade 

• Respeito pela pontuação/entoação; 

• Articulação 

 


