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 Este Concurso é promovido pelo grupo de português em parceria com a BECRE do   

Agrupamento. 

A 1.ª Edição do Concurso de Leitura do Agrupamento (CLA) decorre entre o dia 1 de 

fevereiro de 2022, data oficial de abertura, e o dia 3 de junho. 

 

1. OBJETIVO 

O objetivo principal do Concurso de Leitura do Agrupamento é estimular o gosto e prazer 

da leitura, com vista a melhorar o domínio da língua portuguesa, a competência leitora e 

os hábitos de leitura. 

  

2. DESTINATÁRIOS 

São destinatários do Concurso de Leitura do Agrupamento os alunos dos 1.º, 2.º e 3.º 

ciclos do ensino básico e do ensino secundário do Agrupamento de escolas de  Mondim 

de Basto.  

 

3. CONDIÇÕES GERAIS DE PARTICIPAÇÃO E FASEAMENTO 

3.1. CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

Para efeito da sua participação no Concurso de Leitura, os concorrentes comprometem-

se a submeter-se ao presente Regulamento e às decisões do Júri.  

Os alunos só poderão participar mediante a autorização expressa dos pais ou dos 

encarregados de educação. 

 

3.2. INSCRIÇÃO NO CLA 

De 1 a 11 de fevereiro de 2022, os alunos preenchem uma ficha de Inscrição fornecida 

pelo professor de Português ou pelo professor bibliotecário e tomam conhecimento das 

obras a ler. 
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3.3. FASEAMENTO 

O concurso tem duas fases: na primeira fase, os alunos leem o livro e submetem-se à prova 

escrita; a segunda fase consiste em uma prova oral (leitura expressiva e atividade oral com 

base na obra). 

1ªFase  

De 12 de fevereiro a 05 de abril, os alunos procedem à leitura das obras escolhidas. 

No dia 6 de abril (quarta feira, às 8.30h) os alunos respondem a um questionário (em 

formulário do Google) sobre o livro que leram. 

Passam à segunda fase os cinco melhores (5 de cada ciclo) na prova escrita. 

2ªFase  

Dia 18 de maio (quarta-feira) prova oral (na biblioteca da escola sede do Agrupamento) 

Dia do agrupamento (junho) divulgação dos alunos vencedores e entrega de prémios. 

 

4.OBRAS A LER 

1º Ciclo: (3º e 4º ano) Gigante egoísta, de Oscar Wilde 

2º Ciclo: Chocolate à chuva, de Alice Vieira 

3º Ciclo: O rapaz do pijama às riscas, de John Boyne 

Secundário: Livro, de José luís Peixoto 

 

Nota: em circunstância alguma as obras selecionadas para este concurso poderão ser 

objeto de trabalho em sala de aula, podendo tal facto conduzir ao anulamento da 

prova. De igual forma, não deverá o professor prestar esclarecimento sobre o conteúdo 

das obras a qualquer aluno que o solicite, nem desenvolver qualquer ação que 

desvirtue este concurso. 

  

5.PRÉMIOS 

Aos primeiros cinco classificados de cada Ciclo serão atribuídos prémios a divulgar 

posteriormente.  

Serão entregues diplomas de participação a todos os alunos que realizem a prova.  
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6.JÚRI 

Constituição do júri: Coordenadora do Conselho de disciplina de Português, 

Coordenadora de Departamento de Línguas, Diretora do Agrupamento, Coordenador do 

1º Ciclo, Bibliotecário, Associação de Pais e Encarregados de Educação e Associação de 

Estudantes. 

 

7.CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 O júri do concurso reserva-se o direito de desclassificar os participantes que, 

deliberadamente, tentem viciar, em algum momento, as regras e o espírito desta 

atividade.  

Em caso de empate na prova escrita (formulário) serão selecionados os candidatos que 

tenham submetido o formulário em menos tempo. 

 Qualquer situação extraordinária, não prevista neste Regulamento, será apreciada e 

decidida pelo júri do concurso.  

 

 

 

 

A Coordenadora do Grupo de Português 

Amélia Fernandes 

 

 

 


