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CONCURSO NACIONAL DE LEITURA 

14ª EDIÇÃO – 2019 | 2020 

 

A 14.ª Edição do Concurso Nacional de Leitura (CNL) decorre entre o dia 4 de 
outubro de 2019, data oficial de abertura, e o dia 6 de junho de 2020, dia da 
grande final, em Oeiras. 

O objetivo central do Concurso Nacional de Leitura é estimular o gosto e os 
hábitos de leitura e melhorar a compreensão leitora. A iniciativa tem como 

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

Cabe ao Plano Nacional de Leitura 2027 (PNL2027) a iniciativa e o 

desenvolvimento do CNL, ao longo de quatro fases consecutivas:   

Fase Escolar / Municipal – Engloba as provas nas escolas/agrupamentos e 

nos municípios. 

O 1.º momento é da responsabilidade das escolas/agrupamentos do 
Continente e dos Arquipélagos dos Açores e da Madeira, bem como do 

Camões, IP e da DGAE/DSEEPE, nas escolas portuguesas e da Rede de 
Ensino Português no estrangeiro que aderirem a esta iniciativa. 
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O 2.º momento traduz-se pela realização de provas organizadas pelas 

Bibliotecas Municipais, dirigidas aos alunos vencedores do momento anterior. 

Fase Intermunicipal – Esta fase congrega os vencedores selecionados em 

cada um dos municípios para a realização de provas nas Comunidades 
Intermunicipais ou Áreas Metropolitanas, a decorrer nestas datas. 

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. 

Como em edições anteriores, o PNL2027, com o propósito de dar a esta 

celebração da leitura e da escrita um caráter mais universal e significativo, 

articula-se com a Rede de Bibliotecas Escolares (RBE), com a Direção-Geral 

do Livro, dos Arquivos e das Bibliotecas (DGLAB), com o Camões - Instituto da 

Cooperação e da Língua (Camões, IP), com a Direção-Geral de Administração 

Escolar/Direção de Serviços de Ensino e das Escolas Portuguesas no 

Estrangeiro (DGAE/DSEEPE) e com a Rádio Televisão Portuguesa (RTP), 

responsável pela cobertura televisiva do evento, e com a Câmara Municipal de 

Oeiras.  

http://pnl2027.gov.pt/np4/CNL2020.html 

 

Regulamento da 1ª fase  

O Concurso Nacional de Leitura na Escola Martins Sarmento, enquadra-se 

no Plano de Ação da Biblioteca Escolar e é promovido pela sua equipa de 

coordenação, com os objectivos de promover uma cultura de leitura 

integrada na escola, fomentar o prazer de ler e estimular nos alunos o 

gosto pelo livro e pela leitura.  

 

Art.º 1 

Âmbito 

O Plano Nacional de Leitura (PNL) promove no ano lectivo de 2019/2020 a 

14.ª Edição do Concurso Nacional de Leitura [CNL] que decorrerá em 4 

fases: a 1ª fase, a realizar nas escolas; a 2ª fase, a realizar nas Bibliotecas 

Municipais designadas pela DGLB;  a 3ª fase, a realizar a nível 

intermunicipal; e a 4ª fase, correspondente à final nacional, a realizada em 

Lisboa e em colaboração com a RTP.  

http://pnl2027.gov.pt/np4/CNL2020.html
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O Regulamento do Concurso Nacional de Leitura encontra-se disponível 

em http://pnl2027.gov.pt/np4/file/1104/RegulamentoCNL20.pdf  

Art.º 2 

Objetivos  

 

O presente documento tem como objectivo regulamentar a primeira fase 

do concurso a decorrer na Escola Secundária Martins Sarmento entre o 

mês de Novembro e o mês de Dezembro de 2019, com vista a seleccionar 

o candidato que representará a escola na 2ª fase do concurso (fase 

intermunicipal ) na categoria de alunos do ensino secundário.  

Art.º 3 

Inscrições 

1. Podem participar no concurso todos os alunos com matrícula válida 

na Escola Secundária Martins Sarmento no ano lectivo de 

2019/2020.  

2. A participação no concurso está sujeita a uma inscrição prévia, em 

formulário próprio disponibilizado na biblioteca escolar, a entregar 

no mesmo local até ao dia 2 de Dezembro de 2019.  

Art.º 4 

Prova e Método de selecção  

1. A selecção será realizada com base numa prova de conhecimentos, 

podendo constar de questionários de escolha múltipla, de 

Verdadeiro (V)/Falso (F) e/ou comentários pessoais redigidos pelos 

participantes.  

2. A prova será escrita e realizar-se-á na Escola Secundária Martins 

Sarmento no dia 13 de Dezembro, às 15 horas, na biblioteca escolar 

ou em espaço a designar.  

http://pnl2027.gov.pt/np4/file/1104/RegulamentoCNL20.pdf
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3. A selecção dos candidatos avaliará os conhecimentos dos 

concorrentes sobre os conteúdos e estrutura da obra seleccionada 

no artigo 5º deste regulamento.  

4. A prova será classificada, numa escala de 0 a 200 pontos, por um 

júri de quatro elementos, que até ao dia 17 de Dezembro publicará 

os resultados da avaliação de todos os candidatos.  

5. Não haverá recurso das decisões do júri.  

6. Será apurado para a fase seguinte (fase intermunicipal), o candidato 

com melhor desempenho/avaliação na prova referida neste artigo, 

sendo suplentes, por ordem decrescente, todos os candidatos que 

obtenham na prova uma classificação superior a 100 pontos.  

Art.º 5 

Obra seleccionada 

1. A prova de selecção referida no artigo anterior abordará conteúdos 

da seguinte obra:  

- “Doze Histórias de Mulheres”. Lisboa: Publicações D.Quixote  

(disponível na biblioteca escolar em formato impresso e em 

formato digital) 

Art.º 6 

Prémios 

1. A todos os candidatos que realizem a prova será entregue um 

certificado de participação.  

2. Será atribuído um prémio aos três candidatos melhor classificados e 

ao 1º suplente, a entregar na Semana da Leitura (Março).  

Art.º 6 

Prémios 

Divulgação e considerações finais 

1. Todos os documentos de referência produzidos no âmbito do 

presente concurso encontram-se disponíveis na biblioteca e em 

http://bemartinssarmento.blogspot.pt/ 

2. Os casos omissos neste regulamento serão solucionados pelo júri à 

luz do regulamento nacional do concurso.  

ESMS, 14 de novembro de 2019 

http://bemartinssarmento.blogspot.pt/

