Regulamento

Ilustração de Afonso Cruz

Este concurso tem como objectivos a promoção da leitura e o
desenvolvimento da expressão e compreensão escrita / oral. Atendendo à
especificidade do público-alvo, este concurso terá 6 escalões: 1.ºano, 2.º ano,
3.ºano, 4.ºano, 5.º ano e 6.ºano.
Deste modo, o concurso irá decorrer em várias etapas:
- Inscrições – abertura em Dezembro até 31 de Janeiro;
- 1.ª eliminatória (7 a 11 de Março) – realizada nas salas de aula
pelos professores titulares de turma. O professor deverá seleccionar 2
alunos por ano de escolaridade, os quais irão à 2.ª eliminatória a realizar ao
nível do agrupamento;
- 2.ª eliminatória (26 a 29 de Abril – um dia por ano
de escolaridade) – dever-se-á realizar na Biblioteca Escolar da escola sede
do agrupamento. Tem como objectivo o apuramento de 1 aluno, por ano de
escolaridade, o qual irá à final. O júri será constituído pelo coordenador do
PNL do agrupamento ou professor bibliotecário do 1.º Ciclo, pelo
representante do 1.º Ciclo no Órgão de Gestão, por um elemento da
comunidade educativa ou um elemento do pessoal não docente, sempre que
possível ligado à biblioteca escolar.
- Final - a decorrer no Auditório da DREA, numa data a definir
entre 23 de Maio e 9 de Junho, de acordo com a disponibilidade
dos elementos do júri, o qual será composto pela Senhor Comissário
do PNL, Prof. Dr. Fernando Pinto do Amaral; pelos Senhor Director
Regional; pelo Senhor Director de Serviços de Apoio Pedagógico e
Organização Escolar e por um elemento da Rede de Bibliotecas Escolares.

Aqui serão apurados um vencedor por cada ano de escolaridade, aos quais
serão atribuídos prémios a definir com o PNL. Todos os participantes terão
uma menção honrosa e a atribuição de um livro.
A final do concurso tem como objectivo apurar os melhores leitores. Ao
longo das várias eliminatórias do mesmo, os professores/júris terão os
seguintes critérios de selecção, pontuados de 1 a 5 pontos:
- Fluência da Leitura;
- Expressividade;
- Respeito pela pontuação/entoação;
- Articulação.
Os alunos deverão preparar a leitura de um excerto de um livro
indicado pelo PNL, conforme o ano de escolaridade. A escolha da obra fica
ao critério do professor titular de turma, o qual deverá comunicar a mesma
na fase de inscrição. Em anexo remetemos proposta de ficha de inscrição.
Quanto ao excerto seleccionado, os professores deverão respeitar as
seguintes indicações:
- 1 º ano - leitura de 4 linhas;
- 2.º ano - leitura de 6 linhas;
- 3.º ano - leitura de 10 linhas;
- 4.º ano - leitura de 12 linhas;
- 5.º e 6.º ano - declamação de pequenos poemas.
Por último, será sugerido às escolas que seja o coordenador do PNL /
Professor Bibliotecário
Agrupamento.
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