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Artigo 1.º 
Objectivos 

 
O presente Concurso de Leitura integra-se no Concurso Nacional de Leitura, correspondendo à 
Fase Escola do mesmo, e tem como principais objectivos: 
. promover a leitura de uma forma lúdica; 
. estimular a prática da leitura entre os alunos do Ensino Secundário e 3.º Ciclo do Ensino 
Básico.  
 

Artigo 2.º 
Condições gerais de participação 

 
1. A participação no concurso está aberta aos alunos do Ensino Secundário e 3.º Ciclo do 
Ensino Básico da Escola Secundária Padre Benjamim Salgado. Para o efeito, devem proceder 
à sua inscrição junto dos professores de Língua Portuguesa/Português, na biblioteca escolar, 
ou via correio electrónico (rseixasp@gmail.com). 
 
2. Para efeitos de participação no Concurso Nacional de Leitura, os concorrentes assumem o 
compromisso de se submeter ao presente Regulamento e às decisões do Júri.  
 

Artigo 3.º 
Categorização dos concorrentes 

 
Os concorrentes serão repartidos em duas categorias: alunos do 3.º Ciclo do Ensino Básico 
(7.º, 8.º e 9.º anos de escolaridade) e alunos do Ensino Secundário (10.º, 11.º, 12.º anos de 
escolaridade). 
 

Artigo 4.º 
Júri 

 
O júri do concurso é constituído pela equipa organizadora do mesmo: professores Rosário 
Seixas e Manuel Seixas. 
 

Artigo 5.º 
Calendarização 

 
A Fase Escola do Concurso Nacional de Leitura decorrerá ao longo do 1.º período escolar e 
nas primeiras semanas do 2.º período. 
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Artigo 6.º 

Lista de obras a concurso 
 

. 3.º Ciclo do Ensino Básico: 
 A Lua de Joana, de Teresa Gonzalez  
 Sebastião e os Mundos Secretos - O Cristal Dourado, de João Aguiar 
 
. Ensino Secundário: 
 Cão como Nós, de Manuel Alegre 
 O Velho que Lia Romances de Amor, de Luis Sepúlveda 
  

Artigo 7.º 
Provas 

 
1. As provas avaliarão os conhecimentos dos concorrentes sobre as obras seleccionadas, 
constando de questionários de escolha múltipla e de um comentário pessoal redigido pelos 
participantes. 
 
2. As eventuais situações ex-æquo serão desempatadas mediante provas adicionais, escritas 
ou orais, e não através de sorteio. 

 
Artigo 8.º 

Vencedores 
 

1. Serão seleccionados, no máximo, três vencedores em cada uma das duas categorias – 
Ensino Secundário e 3.º Ciclo do Ensino Básico –, que ficarão automaticamente apurados à 
Fase Distrital do Concurso Nacional de Leitura. 
 
2. Os textos dos alunos premiados serão publicados no jornal Ponto de Encontro, na página 
moodle Desafios em Português e no blogue Concurso Nacional de Leitura na ESPBS. 
 
 

Artigo 9.º 
Prémios 

 
1. Todos os concorrentes que participem no Concurso Nacional de Leitura receberão um 
diploma de participação;  
 
2. Serão atribuídos prémios aos alunos vencedores do Concurso Nacional de Leitura. A sua 
entrega ocorrerá na comemoração do Aniversário da Escola Secundária Padre Benjamim 
Salgado. 
 

Artigo 10.º 
Casos omissos 

 
Os casos omissos serão resolvidos pela organização do concurso. 
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