
 
 

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS  

ANDRÉ SOARES (150952) 

CONCURSO NACIONAL DE LEITURA 

Agrupamento de Escolas André Soares 

16ª EDIÇÃO – 2022 | 2023 

REGULAMENTO 

No âmbito do Plano Nacional de Leitura, o grupo disciplinar de português e os professores 

titulares de turma de 3º e 4º anos e a equipa da BE promovem a 1ª fase do Concurso Nacional 

de Leitura. 

 
Objetivos: 

 Estimular o gosto e os hábitos de leitura 

 Melhorar a compreensão leitora 

 Valorizar o património cultural e literário 

Modo de funcionamento: 

 O concurso destina-se aos alunos do 3º e 4º ano do 1º ciclo, 2º ciclo e 3º ciclo. 

Participam neste concurso todas as escolas do Agrupamento. 

 A 1ª fase tem de estar concluído até ao dia 13 do mês de janeiro de 2023 

 

1.ª etapa - Apuramento de vencedores por ano de escolaridade 

Até 13 de janeiro, faz-se o apuramento dos alunos através de um questionário de compreensão 

leitora on-line.  

1.1. O questionário é composto por 20 a 40 questões de escolha múltipla sobre a obra 

selecionada para cada ano de escolaridade. 

1.2. Integra, também, uma questão de desenvolvimento onde os alunos manifestam a sua 

opinião/espírito crítico. 

1.3. Por ano de escolaridade, os alunos são seriados de acordo com a pontuação obtida.  

1.4. Em caso de empate, o júri fundamentará a sua decisão em indicadores como a 

competência de expressão escrita, espírito crítico, poder de síntese, que apreciará na 

questão de desenvolvimento (ver 1.2). 

1.5. Serão divulgados os resultados dos três alunos com melhor pontuação, por ano de 

escolaridade 

1.6. Os promotores do concurso constituem um júri que se responsabiliza pela elaboração 

e correção das provas. 

1.7. O júri reserva-se o direito de avaliar e decidir sobre casos omissos neste regulamento. 
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2. Leitura em regime autónomo das obras: 

Nível de ensino Ano Obra a ler 

1.º ciclo 

3.º O Senhor do seu nariz, de Álvaro Magalhães 

Celestino, o Rato da Biblioteca, de José Vaz 

4.º O Beijo da Palavrinha, de Mia Couto 

A Maior Flor do Mundo, de José Saramago 

A noite de Natal, de Sophia de Mello Breyner Andresen 

2.º ciclo 
5.º A aldeia das flores, de António Mota 

6.º A Floresta, de Sophia de Mello Breyner Andresen 

3.º ciclo 

7.º Dentes de Rato, de Agustina Bessa-Luís 

8.º O Jantar do Bispo, in Contos Exemplares, de Sophia de 

Mello Breyner Andresen,  

9.º O Caderno do Avô Heinrich, de Conceição Dinis Tomé 

 

3. Questionário sobre a obra lida, de acordo com a seguinte calendarização: 

Nível de ensino Ano Calendário  

 

Será divulgada a 

calendarização por 

turma, para a 

realização do 

questionário 

1.º ciclo 
3.º  

 

 

De 03 a 13 de janeiro 2023 

 

4.º 

2.º ciclo 
5.º 

6.º 

3.º ciclo 

7.º 

8.º 

9.º 

 

2.ª etapa – Fase concelhia 

 Através dos resultados do questionário para avaliação da compreensão leitora são 

apurados dois alunos de cada ciclo, que serão os representantes do Agrupamento na fase 

concelhia do Concurso Nacional de Leitura. 

 A fase concelhia realiza-se na Biblioteca Lúcio Craveiro da Silva, nos dias 9 e 10 de março. 

(Atempadamente será divulgado o regulamento referentes a esta fase). 


