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NORMAS DE PARTICIPAÇÂO 

 
 

1 - Âmbito, organização e objetivos 
 

a) O Concurso Nacional de Leitura é um desafio lançado às escolas de todo o país pelo 

Plano Nacional de Leitura, com a finalidade de promover a leitura e a escrita. 

b) A organização da Prova Intermunicipal da Área Metropolitana de Lisboa (AML) é da 

competência da Câmara Municipal de Oeiras – Divisão de Bibliotecas e Equipamentos 

Culturais e em articulação com a coordenação concelhia da Rede de Bibliotecas 

Escolares, prosseguindo os objetivos definidos pela 13.ª edição do Plano Nacional de 

Leitura. 

 
2 – Data e local 

 

A Prova Intermunicipal da Área Metropolitana de Lisboa (AML) do Concurso Nacional de 

Leitura realiza-se no dia 04 de maio de 2019, na Escola Secundária Luís de Freitas Branco em 

Oeiras.  

3 – Destinatários 
 

a) A Prova Intermunicipal corresponde ao 3.º momento da Fase Regional do Concurso 

Nacional de Leitura, e destina-se aos alunos das escolas da Área Metropolitana de 

Lisboa que foram apurados no 2.º momento (Provas Municipais). 

b) Os alunos apurados no 2.º momento por agrupamento/escola, estão 

automaticamente inscritos na Prova Intermunicipal. 

c) No dia da realização da Prova todos os alunos devem ser portadores do Cartão de 

Cidadão ou outro documento que os identifique. 

d) A receção aos alunos participantes é feita pelos professores no secretariado 

respetivo, que deverão entregar as declarações e o documento de identificação de 

cada aluno. 

e) Os alunos menores só poderão participar na Prova Intermunicipal com autorização 

expressa do respetivo encarregado de educação.  

f) É obrigatória a entrega das Declarações de Autorização de Filmagens pela RTP. 

g) O aluno que não trouxer a Declaração nos termos atrás expostos deverá evitar expor-

se, para não ser filmado ou entrevistado; a organização não pode ser 

responsabilizada, caso tal aconteça. 

h) Cada participante terá direito a 1 convite para 2 acompanhantes. É obrigatório a 

entrega dos convites no secretariado para os acompanhantes. 
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4 – Prova 
 

A Prova Intermunicipal de Oeiras é constituída por duas etapas: prova escrita e prova oral, 
ambas a realizar por todos os concorrentes.  

 
 
 
 

5 – Prova escrita 
 

a. A prova escrita terá a duração máxima de 30 minutos e será realizada em 

simultâneo por todos os níveis de ensino. A prova será realizada em formato 

papel, sendo constituída por 15 questões de escolha múltipla e uma questão de 

resposta aberta, para o 1.º, 2.º e 3º ciclos do ensino básico e o ensino secundário. 

b. Será entregue uma capa a cada um dos concorrentes, que incluirá: prova escrita 

de acordo com o seu nível de ensino, e 2 folhas brancas. Os concorrentes deverão 

trazer caneta de cor azul ou preta, para realizar a prova. 

c. A questão de resposta aberta só será avaliada em caso de empate dos alunos nas 

questões de escolha múltipla, e terá por objeto o conhecimento da obra e/ou do 

autor, desenvolvimento lógico da resposta e correção da expressão escrita. 

d. Os concorrentes não poderão consultar as obras selecionadas, nem qualquer 

outro material de apoio, durante os 30 minutos da prova.  

e. Os telemóveis deverão permanecer desligados. 

f. Os concorrentes deverão permanecer em silêncio durante o tempo da prova 

escrita. 

 
6 – Prova oral 

 

a) A prova oral consta da leitura em voz alta de excertos de poemas selecionados e 

indicados para cada nível de ensino, com a duração máxima de 3 minutos por cada 6 

concorrentes. 

b) Esta prova é realizada com concorrentes do mesmo nível de ensino, que irão ler cada 

um duas estrofes, atribuídas através de sorteio. 

c) Os critérios de avaliação da prova oral são os seguintes: clareza, fluidez e 

expressividade, respeito pela pontuação, entoação e dicção. 

d) Prova de Conhecimentos – Os concorrentes terão de responder a uma questão de 

Verdadeiro ou Falso, feita pelo júri, sobre os autores das obras a concurso na prova 

oral.  

e) A prova oral será pública, sendo aberta à participação dos familiares e professores. 
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7 - Júri e Competências 
 

a) O Júri da Prova Intermunicipal de Oeiras é constituído por um representante da CMO, 

uma personalidade de reconhecido mérito nas áreas da leitura e da escrita (a 

designar), e um representante DGLAB/RBE/PNL. 

b) Competirá ao Júri da Prova Intermunicipal de Oeiras o apuramento dos alunos 

vencedores (dois de cada nível de ensino: 1.º ciclo, 2.º ciclo e 3.º ciclo do ensino 

básico, e ensino secundário), que irão competir na Fase Nacional. 

c) O Júri da Prova Intermunicipal de Oeiras é soberano nas suas decisões, não sendo 

possível recorrer em qualquer circunstância. 

d) Os casos omissos neste regulamento serão decididos pelo Júri. 

 

 

 
8 – Obras 

 

A Prova Intermunicipal que os alunos irão realizar terá como base as seguintes obras: 

 

1.º Ciclo Eu Acredito – David Machado 

2.º Ciclo A Bicicleta que Tinha Bigodes - Ondjaki 

3.º Ciclo Os livros que Devoraram o Meu Pai – Afonso cruz 

Secundário Marcas – Ana Saldanha 

 
 

9 – Certificado de participação 
 

A todos os alunos que participam na Prova Municipal de Oeiras será entregue um 

Certificado de Participação. 

 
 

10 – Prémios 
 

Serão atribuídos prémios aos vencedores de cada nível de ensino (do 1.º ciclo ao 

secundário).  
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11 – Informações 
 

a) A deslocação para o Concurso Nacional de Leitura – Fase Intermunicipal é da inteira 

responsabilidade das escolas e /ou municípios participantes. 

b) No período da manhã e após a receção dos participantes, a CMO oferece um 

programa cultural sem carater obrigatório aos professores e acompanhantes dos 

concorrentes; a CMO oferece igualmente almoço e lanche a todos os participantes e 

seus acompanhantes. 

 

 

Contatos 

 

Biblioteca Municipal de Oeiras 

Sofia Pinto – 214406336 / 214406340 

  

Biblioteca Municipal de Algés 

Maria João Moreno – 210977485 / 210977480 

 

 


