
Regulamento    

Concurso 

“Leituras na Planície” 

Este concurso tem como objectivos a promoção da leitura e o desenvolvimento 

da expressão e compreensão escrita/oral. 

As inscrições decorrem até 31 de Janeiro de 2013. 

O concurso tem 12 escalões (1º ao 12º anos) e decorre em várias eliminatórias: 

-1ª eliminatória ( 14 a 20 de fevereiro) – realizada nas salas de aula pelos 

professores titulares de turma ou professores de Português. O professor deverá 

seleccionar 2 alunos por ano de escolaridade, os quais irão à 2ª eliminatória a 

realizar ao nível do agrupamento; 

- 2ª eliminatória ( 18 a 23 de março) – dever-se-á realizar na Biblioteca Escolar 

da escola sede do agrupamento. Tem como objetivo o apuramento de 1 aluno, 

por ano de escolaridade, o qual irá à final; 

- Final - a decorrer no Auditório da EBI/JI da Malagueira no dia 10 de abril o 1º e 

2º ciclos e 17 de abril o 3º ciclo e secundário. A composição do júri será 

divulgada oportunamente. 

Na final será apurado um vencedor por cada ano de escolaridade e todos os 

participantes terão uma menção honrosa e a atribuição de um prémio. 

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

das várias eliminatórias do mesmo, os professores/júris terão os seguintes 

critérios de selecção, pontuados de 1 a 5 pontos: 

- Fluência da Leitura; 

- Expressividade; 



- Respeito pela pontuação/entoação; 

- Articulação. 

Os alunos deverão preparar a leitura do excerto de um livro devendo a escolha 

da obra ficar ao critério do professor responsável, o qual deverá comunicar a 

mesma na fase de inscrição.  

Quanto ao excerto seleccionado, os professores deverão respeitar as seguintes 

indicações: 

- 1ºano - leitura de 4 linhas; 

- 2ºano - leitura de 6 linhas; 

- 3ºano – leitura de 10 linhas; 

- 4ºano – leitura de 12 linhas; 

- 5ºano - leitura de 15 linhas; 

- 6ºano - leitura de 20 linhas; 

- 7ºano – leitura de 25 linhas; 

- 8ºano – leitura de 30 linhas; 

- 9ºano – leitura de 35 linhas. 

- 10ºano – leitura de 40 linhas. 

- 11ºano – leitura de 45 linhas. 

- 12ºano – leitura de 50 linhas. 

 

Por último, sugere-se que sejam os coordenadores das Bibliotecas Escolares os 

responsáveis pelo concurso em cada escola/agrupamento. 

 

As coordenadoras do concurso. 

Maria de Nazaré  Bilro 

Fátima Bonzinho 

 

 


