
  

 

CONCURSO NACIONAL DE LEITURA 

14.ª EDIÇÃO - 2019/2020 

REGULAMENTO DA FASE MUNICIPAL – 2.ª Fase 

PÓVOA DE VARZIM  

PREÂMBULO  

A 14.ª Edição do Concurso Nacional de Leitura (CNL) decorre entre o dia 7 de outubro de 
2019, data oficial de abertura, e o dia 6 de junho de 2020, dia da grande final, em Oeiras.  

Cabe ao Plano Nacional de Leitura 2027 (PNL2027) a iniciativa e o desenvolvimento do 
CNL, ao longo de três fases consecutivas: Fase Escolar/Municipal, Fase Intermunicipal e 
Fase Nacional.  

Fase Escolar /Municipal – engloba as provas nas escolas, fazendo intervir as Bibliotecas 
Escolares, com o apoio das Bibliotecas Públicas Municipais; e as provas nos municípios, 
fazendo intervir as Bibliotecas Públicas Municipais, com o apoio das Bibliotecas Escolares;  

Fase Intermunicipal – engloba as provas no território das Comunidades Intermunicipais 
(CIM) / Áreas Metropolitanas de Lisboa (AML) e do Porto (AMP), Regiões Autónomas dos 
Açores (RAA) e da Madeira (RAM), fazendo intervir as Bibliotecas Públicas Municipais, com 
o apoio das Bibliotecas Escolares;  

Fase Nacional – conta com a participação de todos os parceiros e é constituída por uma 
prova que apurará cinco finalistas em cada nível de ensino, os quais serão, na cerimónia 
final, ordenados em função da avaliação de um júri nacional, a constituir para o efeito.  

A participação no concurso está aberta às escolas do Continente e das Regiões Autónomas 
dos Açores (RAA) e da Madeira (RAM), das redes pública e privada que a ele aderirem, 
através da inscrição de alunos de todos os ciclos de ensino – 1.º ciclo / 2.º ciclo / 3.º ciclo 
/ ensino secundário. Está igualmente aberta aos alunos das Escolas Portuguesas no 
Estrangeiro (EPE) da área de influência da Direção-Geral de Administração Escolar/Direção 
de Serviços de Ensino e das Escolas Portuguesas no Estrangeiro (DGAE/DSEEPE) e aos 
alunos da rede de Ensino Português no Estrangeiro (EPE) do Camões - Instituto da 
Cooperação e da Língua (Camões, IP). 

O PNL2027 disponibiliza recomendações de livros, no portal do PNL, para todos os níveis 
de ensino, que poderão ser utilizadas como referência em todos os momentos do CNL. 

 

 



  

I. OBJETIVO 

O objetivo central do Concurso Nacional de Leitura é estimular o gosto e o prazer da leitura 
para melhorar o domínio da língua portuguesa, a compreensão leitora e os hábitos de 
leitura.  

II. DESTINATÁRIOS 

Alunos dos 1.º,2.º, 3.º ciclos do ensino básico e alunos do ensino secundário. 

III. CONDIÇÕES GERAIS DE PARTICIPAÇÃO E FASEAMENTO 

INSCRIÇÃO NO CNL:  

De 7 até 18 de outubro de 2019, as escolas preenchem o Formulário de Inscrição no CNL 
2019/2020, disponível nos formulários do PNL2027.  

A 25 de outubro de 2019, o PNL2027 publica no seu Portal a lista das escolas inscritas. 

FASE MUNICIPAL  

Data e local 

A Fase Escolar/Municipal decorrerá entre 28 de outubro de 2019 e 12 de fevereiro de 2020, 
cabendo às escolas e municípios a calendarização das provas.  

A 2ª fase municipal da Póvoa de Varzim decorre no dia 28 de janeiro na Biblioteca Diana 
Bar. Os alunos vencedores da fase anterior deverão comparecer neste espaço às 9:00.  

Participantes apurados  

O número de vencedores é definido da seguinte forma:  

- Bibliotecas de municípios que integrem Comunidades Intermunicipais/ Áreas 
Metropolitanas/ Regiões Autónomas com mais de 11 municípios podem selecionar 3 
vencedores em cada nível de ensino (1.º, 2.º e 3.º ciclos do ensino básico e ensino 
secundário), num máximo de 12. 

A seleção do aluno representante do concelho, por nível de ensino, decorre do resultado 
obtido após a realização de uma prova escrita, com início às 9h30 e uma prova oral, com 
início às 14:30. A prova oral é realizada, apenas, pelos 2 alunos que obtenham melhores 
resultados na prova escrita, por nível de ensino.  

Os alunos vencedores irão representar o concelho da Póvoa de Varzim, na Fase 
Intermunicipal do CNL. 

As provas a realizar pelos alunos concorrentes (escritas ou orais) terão uma estrutura 
semelhante para todos os níveis de ensino e deverão, genericamente, avaliar os 
conhecimentos dos alunos sobre as obras lidas, podendo constar de questionários de 
escolha múltipla, comentários pessoais redigidos pelos participantes, ou outros testes a 
definir. 



  

Prova Escrita - será constituída por um conjunto de perguntas objetivas e uma pergunta 
de desenvolvimento. 

Prova Oral - prevê a leitura em voz alta de excerto de uma das obras lidas pelo concorrente 
(previamente selecionado por este), questões de exploração do texto que o aluno 
desenvolveu na prova escrita e pergunta de opinião / comentário. Este processo é 
assegurado pelos elementos do júri deste 2.º momento do CNL. 

Júri  

O júri desta fase, referido nos parágrafos anteriores, deve ser constituído por 3 elementos: 
um representante da Biblioteca Municipal (Fernanda Trovão), um representante das 
Bibliotecas Escolares do concelho (CIBE, Filomena Alves) e um convidado de reconhecido 
mérito cultural (Sofia de Azevedo Teixeira).  

Obras selecionadas  

As obras selecionadas pela BM, em articulação com as escolas e o CIBE, para esta fase do 
concurso, são as que constam da tabela seguinte: 

 

1.º CICLO 

Rosa e os feitiços do mar. Manuela Costa Ribeiro. 
Editora Trinta por uma Linha  

O Gato e o Diabo. James Joyce. Editora Vega 

2.º CICLO 
Chocolate à Chuva. Alice Vieira. Editorial Caminho  

Histórias em verso para meninos perversos. Roald 
Dahl. Editora Oficina do Livro  

3.º CICLO 

Ciclone. Diário de Uma Montanha-Russa. Inês 
Barahona e Miguel Fragata. Editora Orfeu Negro 
  
História de um gato e de um rato que se tornaram 
amigos. Luís Sepúlveda. Porto Editora  

SECUNDÁRIO 

O Luto de Elias Gro. João Tordo. Companhia das Letras 

Quatro Contos Dispersos. Sophia de Mello Breyner 

Andresen. Porto Editora  

 

 



  

De 13 a 14 de fevereiro de 2020, as Bibliotecas Municipais registam nos formulários do 
PNL 2027 a lista das obras que foram lidas e os nomes dos alunos apurados para a fase 
seguinte, os quais são publicamente divulgados no portal do PNL2027.  

A FASE INTERMUNICIPAL decorre entre 10 de março a 30 de abril de 2020. 

 A demais informação está disponível no Regulamento Nacional. 

IV PRÉMIOS  

Os prémios a atribuir aos vencedores das primeiras fases (Escolar/Municipal e 
Intermunicipal) são da responsabilidade dos organizadores.  

Todos os concorrentes recebem certificados de participação e prémio de participação.  

V DISPOSIÇÕES FINAIS  

1. Todos os candidatos devem apresentar na escola de origem a declaração de 

consentimento dos respetivos encarregados de educação, disponível no Portal do 

PNL2027.  

2. Os concorrentes da 2.ª fase receberão apoio logístico para a sua deslocação de e 

para a Biblioteca Diana Bar.  

3. Não serão admitidos às sucessivas fases do concurso, os alunos que não estejam 

inscritos nos prazos definidos neste regulamento. 

4. Qualquer situação omissa será oportunamente analisada e deliberada pelo júri da 

2ª fase do Concurso Nacional de Leitura.  
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