AGRUPAMENTO DE ESCOLAS POETA JOAQUIM SERRA

Concurso de Leitura
1.0 e 2.0 Ciclos
2015/2016

Regulamento
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Calendarização
 Mês de janeiro - divulgação do concurso.
 Mês de fevereiro - abertura de inscrições.
 Mês de março - dia 10 (quinta-feira) realização da prova.
 A afixação dos resultados far-se-á na primeira semana de abril de 2016,
em cada escola participante.

Objetivo
Esta atividade visa promover a leitura de uma obra em suporte
papel/digital e avaliar a compreensão da leitura da mesma.

Destinatários


1.º Ciclo: a participação no concurso está aberta a todos os alunos do
3.º e 4.º anos do Agrupamento.



2.º Ciclo: a participação no concurso está aberta a todos os alunos do
do 5.º e 6.º anos da EBI do Esteval.

Condições de participação


Para efeito da sua participação no Concurso de Leitura, os concorrentes
comprometem-se a submeter-se ao presente Regulamento e às
decisões do Júri.



Os alunos só poderão participar mediante a autorização expressa dos
pais ou dos encarregados de educação.

Normas de participação
Os alunos terão de ler a obra selecionada:
1.º Ciclo – “O Rapaz que tinha Zero a Matemática”; de Luísa Ducla
Soares.

2.º Ciclo – “ Robinson Crusoé”; de Daniel Defoe.
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Nota: em circunstância alguma as obras selecionadas para este
concurso poderão ser objeto de trabalho em sala de aula, podendo tal
facto conduzir ao anulamento da prova. De igual forma, não deverá o
professor prestar esclarecimento sobre o conteúdo das obras a qualquer
aluno que o solicite, nem desenvolver qualquer ação que desvirtue este
concurso.



As Provas decorrerão no dia 10 de março de 2016. Estas realizar-se-ão nas
escolas do 1.º Ciclo, para os alunos deste nível de ensino, e na Biblioteca
Escolar da EBI do Esteval, para os aluno do 2º Ciclo, em horário a definir, que
será afixado atempadamente em cada escola.



No primeiro ciclo, as provas decorrerão nas escolas com alunos inscritos, numa
sala disponibilizada para o efeito pelo Coordenador do Estabelecimento (das
11h às 11h45).



A aplicação/vigilância estará a cargo de docentes de cada escola, designados
pelo Departamento do 1.º Ciclo e Grupo Disciplinar de Línguas do 2.º Ciclo.

Prova


A prova será constituída por um grupo de vinte (20) questões de escolha
múltipla.



Caso faltem à Prova, os concorrentes não a poderão realizar noutra
data.



A prova será realizada utilizando caneta de tinta azul ou preta.



Não há lugar a leitura do enunciado da prova por parte dos docentes
aplicadores/vigilantes.



A realização do concurso dependerá do número de inscrições.



Caberá ao júri decidir todas as situações que não se encontrem
devidamente regulamentadas.

Júri do concurso


O júri será constituído por professores de português, do 1.º e 2.º Ciclos
do Agrupamento, designados para o efeito pelo Departamento do 1.º
Ciclo e Grupo Disciplinar de Línguas do 2.º Ciclo, do qual farão parte as
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professoras bibliotecárias da EBI do Esteval e da EB1 de Sarilhos
Grandes.

Prémios


Aos primeiros três classificados de cada Ciclo serão atribuídos prémios a
divulgar posteriormente.



Serão entregues diplomas de participação a todos os alunos que
realizem a prova.

Considerações finais
 O júri do concurso reserva-se o direito de desclassificar os participantes
que, deliberadamente, tentem viciar, em algum momento, as regras e o
espírito desta atividade.
 Qualquer situação extraordinária, não prevista neste Regulamento, será
apreciada e decidida pelo júri do concurso.
Os Coordenadores das BE/CRE
José Navarro
Lúcia Lopes
Regina Barbosa

A Coordenadora
do Departamento do 1.º Ciclo

O Coordenador
do Grupo Disciplinar de Línguas do 2.º Ciclo

Teresa Mousinho

Luís Oliveira
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