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Concurso de LeituraConcurso de LeituraConcurso de LeituraConcurso de Leitura    

Ler com...Ler com...Ler com...Ler com...    

 

RegulamentoRegulamentoRegulamentoRegulamento    

 

 

Art.º 1º 

Objetivos 

 

 

Considerando que a actividade cultural é, na sua maior expressão, um valor insubstituível no 

desenvolvimento da criança, e que o interesse pela leitura entre os alunos do 1º ciclo deve ser 

estimulado, promovendo o conhecimento de obras de língua portuguesa, recomendadas 

pelo Plano Nacional de Leitura, a Direcção Regional de Cultura do Algarve, em parceria com a 

Direção de Serviços da Região Algarve realiza, no ano de 2016, a 9ª edição do Concurso de 

Leitura Ler Com...Ler Com...Ler Com...Ler Com... 

O Concurso de Leitura Ler Com... Ler Com... Ler Com... Ler Com... tem como objetivo premiar a excelência na leitura 

expressiva de autores fundamentais pelos jovens do 1º Ciclo do Ensino Básico dos concelhos 

da área geográfica em que se insere a Fortaleza de Sagres – as Terras do Infante. 

 

Art.º 2º 

Condições gerais de participação 

 

A participação no concurso está aberta a todos os alunos do 4º ano de escolaridade, de todos 

os agrupamentos de escolas, dos concelhos de Vila do Bispo, Aljezur e Lagos. 
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Art.º 3º 

Categorização dos concorrentes 

 

Os concorrentes –máximomáximomáximomáximo    3 3 3 3 por turmapor turmapor turmapor turma - serão nomeados para o concurso, a realizar no dia 

10 de Junho de 2016, pelos respetivos professores, tendo em conta a avaliação na leitura, 

realizada pelo professor titular da turma, ao longo do ano letivo. 

 

Art.º 4 

Inscrições 

 

Cabe aos estabelecimentos de ensino a entrega das inscrições dos alunos, devidamente 

assinadas pelos encarregados de educação, até ao dia 09 de Junho de 2016. 

 

 

Art.º 5º 

Júri 

 

O Júri é    presidido pelo representante da Direcção Regional de Cultura do Algarve integrando 

ainda um elemento da Direcção de Serviços da Região Algarve e um professor de Língua 

Portuguesa ou uma personalidade que seja reconhecida pelo seu trabalho em prol da língua 

portuguesa. 
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Art.º 6º 

Competências do Júri 

 

Cabe ao Júri, no dia 10 de Junho de 2016 no Auditório da Fortaleza de Sagres, selecionar os 1º, 

2º e 3º premiados, de acordo com a prestação de cada concorrente. No caso de empate de 

classificações entre concorrentes, caberá ao presidente do Júri a decisão de escolha. 

A decisão do Júri é irrevogável. 

 

Art.º 7º 

Estrutura da prestação final 

 

A selecção será feita através da leitura expressiva de leitura expressiva de leitura expressiva de leitura expressiva de texto surpresa, texto surpresa, texto surpresa, texto surpresa, igual para todos os 

concorrentes e no âmbito da lista das obras recomendadas pelo Plano Nacional de Leitura, 

para leitura autónoma, que decorrerá em duas fases: 

a) 1ª fase1ª fase1ª fase1ª fase – leitura de um texto por todos os concorrentes, com votação eliminatória do Júri, 

para seleção de 5 concorrentes que passam à 2ª fase; 

b) 2ª fase2ª fase2ª fase2ª fase - leitura de um segundo texto pelos alunos selecionados, com nova votação do Júri 

para apuramento dos alunos vencedores. 

 

Em caso de empate após a 2º fase, haverá lugar a uma 3º fase de leitura de um terceiro texto 

surpresa pelos alunos selecionados, com nova votação do Júri para apuramento dos alunos 

vencedores. 

Os parâmetros de avaliação serão de 1 a 7, sobre os seguintes critérios de avaliação:  fluência fluência fluência fluência 

da leitura, colocação e projeção de voz, respeito e utilização da pontuação, dicção e da leitura, colocação e projeção de voz, respeito e utilização da pontuação, dicção e da leitura, colocação e projeção de voz, respeito e utilização da pontuação, dicção e da leitura, colocação e projeção de voz, respeito e utilização da pontuação, dicção e 

pronúncia, entoação, ritmo e exppronúncia, entoação, ritmo e exppronúncia, entoação, ritmo e exppronúncia, entoação, ritmo e expressão.ressão.ressão.ressão.    
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Art.º 8º 

Disposições gerais sobre a prestação final 

 

Para a prova de seleção a realizar no dia 10 de Junho de 2016 no Auditório da Fortaleza de 

Sagres, pelas 9h30, os concorrentes nomeados pelos respetivos professores terão que ser 

acompanhados pelos seus encarregados de educação ou professores, que se comprometem 

a permanecer no local, até ao final da cerimónia de entrega de prémios. 

 

Art.º 9º 

Prémios 

 

1ºprémio 1ºprémio 1ºprémio 1ºprémio ––––    Tablet ou Laptop    

2ºprémio2ºprémio2ºprémio2ºprémio – Maquina fotográfica digital e uma coleção de livros 

3º p3º p3º p3º prémiorémiorémiorémio - Uma coleção de livros 

 

Art.º 10º 

 

Todos os casos omissos no presente regulamento serão resolvidos por deliberação do 

Júri. 

 

 


