
CONCURSO NACIONAL DE LEITURA 2022/23

Fase Escolar/Municipal – Momento Municipal – Concel ho de Resende
Orientações /Normas de Participação

 1. O presente documento estabelece as orientações gerais para os procedimentos

durante  o  Momento  Municipal  da  Fase  Escolar/Municipal  da  16ª  edição  do

Concurso  Nacional  de  Leitura  (CNL),  a  ter  lugar  na  Biblioteca  Municipal  de

Resende (BMR), no dia 1 de março de 2023 às 10h00.

 2. Depois das provas nas escolas são apurados os representantes do concelho de

Resende para a fase intermunicipal do CNL relativamente ao ensino secundário e

aos 2º e 3º ciclos do ensino básico e ainda três alunos do 1º ciclo do ensino básico,

de cada centro escolar do concelho, num total de nove  finalistas, que irão prestar

provas na BMR, no dia 1 de março,  para apuramento de três vencedores para

seguir  para  a  fase  intermunicipal,  a  realizar  no  dia  21  de  abril  na  Biblioteca

Municipal de Lousada.

 3. A participação nesta fase na BMR dirige-se em exclusivo aos alunos do 1º ciclo do

ensino básico, inscritos no CNL e que foram apurados no primeiro momento do

CNL nas provas nas suas escolas.

 4. A Câmara Municipal de Resende ficará responsável pelo transporte dos alunos dos

centros escolares fora da vila de Resende para a BMR.

 5. Os alunos deverão ser instruídos pelos professores no sentido de respeitarem as

decisões  do  júri  e  de  não  faltarem  ou  se  atrasarem,  sob  pena  de  ficarem

automaticamente excluídos do concurso.

 6. Os concorrentes nesta fase municipal constarão de uma lista geral, elencados por

ordem alfabética, com a indicação do respetivo centro escolar ao qual pertencem e

o número de candidato a atribuir pela BMR.



 7. No momento municipal, a obra a trabalhar será o conto O grilo verde, de António

Mota1.

 8. O júri  das provas será constituído por 1 coordenador interconcelhio  da RBE, 1

representante da Câmara Municipal de Resende/BMR, 1 coordenador da BE do

Agrupamento de Escolas de Resende/ membro da equipa da BE do AER.

 9.  Os concorrentes passarão por duas provas, uma escrita e outra oral.

 10.Sobre a prova escrita:

 a) A prova escrita será efetuada em simultâneo por todos os alunos concorrentes,

numa das salas do edifício da BMR.

 b) A prova escrita terá início às 10h00, pelo que será necessário que os alunos se

apresentem na BMR pelas 09h30, para que seja feita a chamada e a atribuição

do número de candidato.

 c) A prova escrita será apresentada em enunciado próprio, a ser fornecido pela

organização, no qual será necessário que o aluno preencha apenas o nome

completo e o número que lhe foi atribuído aquando da sua chegada à BMR.

 d) A prova será constituída por questões de escolha múltipla e de “Verdadeiro ou

Falso”, sobre o conteúdo da obra selecionada, uma questão para transcrição de

uma frase do texto e por uma pergunta aberta de desenvolvimento.

 e) A prova terá a duração máxima de 30 (trinta) minutos, com tolerância máxima

até 10 (dez) minutos.

 f) No local onde se realizar a prova escrita, apenas será permitida a permanência

dos concorrentes e dos membros da organização destacados para esse efeito.

 g) Após a conclusão da Prova, os concorrentes deverão entregá-la na mesa do

Júri, à pessoa que lhes for previamente indicada para este efeito, onde será

registada diante do aluno a hora exata em que entregou a prova. Será afeto um

elemento da organização para a receção das provas.

 h) Em caso de empate, o Júri aplicará os seguintes critérios para desempate final,

de forma a serem identificados os cinco finalistas:

• Primeiro:  pela  resposta  de  desenvolvimento,  em  função  da  correção  do

conteúdo respondido ao questionado, estrutura  e  encadeamento lógico e

objetivo das ideias, correção linguística, originalidade dos argumentos.

• Segundo: pelo tempo de realização da Prova. 

 i) A correção das provas ocorrerá  após a entrega das mesmas e durante  um

momento de animação que precederá a Prova Oral.

1  Mota, António –  O grilo verde. 2ª ed. Il. Elsa Navarro. Porto: Ambar, 2000.  ISBN 972-649-512-1. 



 j) Apurar-se-ão para a etapa seguinte (prova oral),  os cinco concorrentes mais

bem classificados.

 k) A pontuação obtida por cada um dos cinco mais bem classificados na prova

escrita constituirá também critério de avaliação a ter em conta conjuntamente

com a Prova Oral.

 11. Sobre a prova oral:

 a) A prova oral será realizada numa das salas do edifício da BMR, a partir das

11h25.

 b) Nesta prova de leitura expressiva, os alunos deverão ler um excerto da obra

selecionada a concurso, excerto esse escolhido pelo júri,  que poderá no fim

colocar uma questão para que os finalistas defendam a sua opinião sobre o

texto que leram, determinada frase ou expressão.

 c) O  júri  avaliará  as  prestações  da  Prova  Oral  pela  correção  do  conteúdo,

correção  linguística,  fluência,  expressividade,  postura  corporal  e  poder  de

argumentação.

 12.A ordenação final dos concorrentes terá em conta o seu desempenho nas duas

provas prestadas.

 13.Serão apurados três vencedores.

 14.Todos os alunos terão direito a um Certificado de Participação, a ser fornecido

aquando da realização da prova escrita.

 15.Os  vencedores  terão  direito  a  um  certificado  de  apuramento  e  a  um  prémio

simbólico.

 16.A recolha de imagens vídeo e fotografia durante o decorrer do concurso, para uso

único e exclusivo na promoção da iniciativa, nos sítios na Internet do Município de

Resende, do Agrupamento de Escolas de Resende, da Rede de Bibliotecas de

Resende  e  blogue  da  Biblioteca  Escolar,  carece  da  autorização  expressa  dos

encarregados de educação.

 17.Serão tomadas todas as precauções e medidas de segurança, tendo em conta as

orientações  da  DGS  no  âmbito  do  combate  à  COVID-19,  nomeadamente  em

termos de desinfeção, distanciamento e etiqueta respiratória. 

 18.Caberá ao Júri decidir sobre qualquer situação não prevista nestas orientações.



Anexo I – Programa – 1 de março 2023
Biblioteca Municipal de Resende

CONCURSO NACIONAL DE LEITURA 2022/23
FASE ESCOLAR/MUNICIPAL – Momento Municipal – Concel ho de Resende

09h30 - Chegada à Biblioteca Municipal de Resende para identificação 

dos alunos, chamada e distribuição dos alunos pelos locais da 

prova escrita

10h00/10h40 - Realização da Prova Escrita por parte dos alunos. 

10h45/11h15 -  Momento de animação.

11h20  - Anúncio dos alunos apurados para a Prova Oral

11h25/11h45 - Realização da Prova Oral por parte dos alunos apurados.

11h50 - Anúncio do vencedor e entrega de prémios.

12h00 - Encerramento da iniciativa.


