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AGRUPAMENTO DE ESCOLAS AGUALVA MIRA-SINTRA 

XXIX CONCURSO DE LEITURA 
EDUARDA GALHOZ 
 

 

Este concurso de leitura, que conta com a colaboração da Biblioteca Escolar da Escola D. 

Domingos Jardo, realiza-se pela 29ª vez em escolas do Agrupamento e destina-se a melhorar 

as competências de leitura dos nossos alunos, a motivá-los para a sua prática e a premiar 

aqueles que nisso se distinguem.  

 A fim de permitir que aqueles objetivos se concretizem em toda a comunidade escolar, o 

concurso ocorre em duas fases, qual delas a mais importante. A primeira fase envolve todos os 

alunos do 4º ao 9º ano e nela são apurados os dois melhores leitores de cada turma (o efetivo 

e o suplente), sob a responsabilidade dos respetivos professores titulares de turma (4º ano), 

Português e Inglês (5º ao 9º ano), e Francês (7º ao 9º ano). Na segunda fase, os melhores 

leitores de cada turma concorrem entre si numa grande final em que, perante um júri, serão 

apurados os melhores leitores do Agrupamento, por ano de escolaridade e idioma.  

REGULAMENTO 

1ª FASE 

1.  O Concurso realiza-se para os seguintes alunos e nas seguintes modalidades: 

Alunos do 4º ano – leitura em língua portuguesa 

 Alunos do 5º e 6º ano – leitura em língua portuguesa e inglesa 

 Alunos do 7º e 8º e 9º ano – leitura em língua portuguesa, inglesa e francesa 

2. Até 15 de março, os professores acima indicados como responsáveis informam as respetivas 
turmas da realização do concurso, divulgam os parâmetros de avaliação da leitura (os seguidos 
pelo júri na 2ª fase) e, de acordo com os mesmos e com a colaboração da turma, procedem a 
uma eleição informal dos seus dois melhores leitores/representantes em cada idioma (o leitor 
efetivo e o suplente).  

O mesmo aluno não pode ser eleito (como efetivo ou suplente) em mais do que uma 
modalidade.  

Os candidatos são voluntários mas todos devem participar na eleição. 

 Até ao dia 17 de março, os professores responsáveis enviam à comissão organizadora a 
identificação dos dois alunos apurados como leitores/representantes da turma (o efetivo e o 
suplente) em cada idioma. 

3.  Até à realização da prova final, com a colaboração da respetiva turma e professor, os dois 
alunos eleitos devem selecionar o texto/excerto e preparar a leitura a apresentar, observando 
as regras adiante estabelecidas para a 2ª fase. 
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4. O professor responsável deverá identificar o texto escolhido, atempadamente, em grelha 
própria afixada nas salas de professores, de modo a evitar a sua repetição. 

2ª FASE 

1.  Os dois alunos (o efetivo e o suplente) representantes de cada turma em cada idioma, inscritos 
pelos professores responsáveis, são convocados para a final (2ª fase) pela comissão 
organizadora até ao dia 24 de março.   

2. A final realiza-se no dia 30 de março, na Biblioteca da Escola D. Domingos Jardo, entre os 
leitores efetivos de cada turma, por ano e idioma, perante um júri e todos os alunos 
convocados, conforme mapa de sessões a divulgar pela comissão organizadora.  

3.  O leitor efetivo será substituído pelo suplente quando se verificar algum impedimento por 
parte daquele, até ao momento da prestação da prova final. 

4. O texto, cuja leitura constituirá a prova final, deverá: 

- ser em prosa, selecionado de obra literária, coletânea ou manual escolar, não 
adotado no agrupamento (exceto nas modalidades de língua estrangeira); 

- ser adequado ao nível etário; 

- evitar a repetição de textos já indicados / inscritos. 

5.  Cada prova terá a duração máxima de dois minutos, sob pena de desclassificação. 

6.  O júri avaliará os seguintes parâmetros: 

RITMO  DICÇÃO (VOLUME/ARTICULAÇÃO)  EXPRESSIVIDADE 

7. A cada parâmetro será atribuída a pontuação de 1 a 3 pontos, por cada elemento do júri, 
podendo cada leitor obter a pontuação mínima de 15 e máxima de 45 pontos. 

8.  O júri será constituído por:  

 3 professores (um de Português, um de Inglês e um de Francês) 

 2 representantes dos alunos (um aluno do 2º, um do 3º  ciclo) 

 1 representante dos encarregados de educação 

9.  A pontuação de cada prova será atribuída logo após a mesma, por totalização dos votos dos 
elementos do júri. 

10.  Em caso de classificações ex aequo no apuramento do 1o lugar de qualquer modalidade, o 
desempate deverá ser feito de imediato por deliberação do júri. Para esta deliberação final, o 
júri poderá considerar, ou não, a prestação de nova prova dos alunos em causa (com respetiva 
votação). A prova de desempate consistirá na leitura de um texto curto, fornecido para o 
efeito, que os alunos terão que preparar em poucos minutos. 

11.  Todos os alunos finalistas (efetivos e suplentes) serão chamados para receber certificados de 
participação, no dia da prova final. 

12.  Haverá prémios para os primeiros classificados (de cada ano de escolaridade e cada idioma). 

13.  Só serão atribuídos prémios nas modalidades em que exista um número igual ou superior a 
três leitores efetivos inscritos. 

14.  A divulgação de todos os resultados será feita oportunamente e a entrega dos prémios 
decorrerá em cerimónia que integrará as atividades de encerramento do ano letivo ou outra 
ocasião que se considere adequada. 

                                                                                                                                                          janeiro de 2023   


