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Concurso Nacional de Leitura 

14.ª edição - 2020 | 2021 
 

Fase Nacional – Procedimentos  

 
 

 
 
Em virtude das medidas de saúde pública que têm vindo a ocorrer, torna-se necessário proceder 
a reajustes no regulamento do concurso, no formato do evento, bem como nas atividades 
previstas para o dia da final.  
 
 
A Fase Nacional da 14.ª Edição do Concurso Nacional de Leitura [CNL] terá lugar entre os dias 
19 de maio e 5 de junho de 2021, data da festa final, e será constituída por: 
 

▪ Uma prova escrita de pré-seleção online; 
▪ Um vídeo; 
▪ Uma prova final de palco. 

 
O evento decorrerá durante a manhã do dia 5 de junho, entre as 10:00h e as 13:00h, e será 
transmitido em streaming a partir do auditório do templo da Poesia, Parque dos Poetas, em 
Oeiras. 
 
Aos duzentos finalistas, será pedido um vídeo, em substituição do quizz “Leitura e Cultura”, o 
que permitirá, recorrendo a um júri especialmente constituído para o efeito, selecionar os vinte 
melhores vídeos.  Ao longo da manhã, serão anunciados estes vencedores e os respetivos 
prémios.  
 
No auditório do Jardim dos Poetas, em Oeiras, estarão presentes os cinco finalistas de cada ciclo 
de ensino apurados na prova escrita de pré-seleção online, para realizarem a prova de palco.  
Estarão ainda presentes familiares e professores destes alunos, o júri, o apresentador e membros 
da organização. Ao longo da manhã todos poderão assistir ao evento, que contará com breves 
apontamentos de carácter cultural. O programa será oportunamente divulgado no portal do 
PNL2027 e parceiros. 

 
 
Prova escrita de pré-seleção, online 

 
 
A prova escrita de pré-seleção, online, decorre na Biblioteca Escolar/Escola, exceto nas escolas 
do Camões-IP, nas quais será definido o local de realização da prova.  
O horário é o seguinte: 
 

▪ 19 de maio de 2021, pelas 10.30h – para os alunos do 1. e 2.º ciclos.  
▪ 19 de maio de 2021, pelas 14.30h – para os alunos do 3.º ciclo e ensino secundário. 
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Nas Regiões Autónomas dos Açores, e da Madeira e, assim como nas escolas participantes da 
área de influência da Direção-Geral de Administração Escolar/ Direção de Serviço de Ensino e 
das Escolas Portuguesas no Estrangeiro (DGAE/DSEEPE) e do Instituto de Cooperação e da 
Língua (Camões- IP), far-se-á a adaptação ao fuso horário local. 

 
Nesta prova participam todos os alunos vencedores na Fase Intermunicipal e os apurados, 
conforme Regulamento, nas escolas das Regiões Autónomas dos Açores e da Madeira e da área 
de influência da DGAE/DSEEPE e do Camões-IP. 
A prova online é constituída por um texto para cada nível de ensino, para ser lido e comentado 
de forma reflexiva, por escrito, pelos alunos. 
 
A fim de que a prova decorra com tranquilidade e equidade, é indispensável o envolvimento das 
escolas, seguramente garantido pelas respetivas Direções. 

 
No dia da prova, o PNL2027 disponibiliza, 15 minutos antes do início da prova, um endereço 
eletrónico, que será enviado ao professor responsável pelo Concurso Nacional de Leitura 
(conforme Formulário de Inscrição), e ao Coordenador Interconcelhio da RBE na região.  
A supervisão da aplicação da prova está a cargo de dois professores: o professor responsável 
pelo CNL e um professor escolhido pela Direção da escola. 
 
A prova é realizada em 60 minutos, a contar da hora de receção do endereço eletrónico, 
(devidamente registada no sistema). 
 
O júri da prova escrita de pré-seleção, designado pelo PNL, tem a responsabilidade da elaboração 
das provas, cabendo-lhe apurar, a nível nacional e internacional, cinco vencedores por cada nível 
de ensino. 

 
A apreciação desta prova tem em conta os seguintes critérios:  

▪ Correção gramatical e ortográfica; 
▪ Variedade e adequação do vocabulário;  
▪ Coerência analítica; 
▪ Originalidade e criatividade discursivas. 

 

 
Vídeo             

 
 

Os 200 finalistas devem fazer um vídeo- apresentando um spot a recomendar o livro favorito.  
 
Normas para a realização do vídeo: 
 

▪ O vídeo deve ter 1 minuto de duração; 
▪ Gravação sequencial, sem cortes e montagem; 
▪ O concorrente deve estar sempre visível; 
▪ Não é permitida a utilização de efeitos áudio ou vídeo; 
▪ As gravações com telemóveis devem ser efetuadas na horizontal (modo paisagem);  
▪ Os concorrentes devem estar a uma distância máxima do microfone de 1 metro. 
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O vídeo deverá ser gravado e enviado através de um link do wetransfer, até às 23:00horas do dia 
22 de maio de 2021. No email deverá constar o nome do aluno / ciclo de escolaridade /  
nome da escola. O vídeo e os dados do aluno finalista deverão ser enviados para o seguinte 
email: julia.martins@pnl2027.gov.pt  
 
A apreciação desta prova terá em conta: 

▪ Dicção;  
▪ Expressividade; 
▪ Ritmo; 
▪ Criatividade. 

 
A técnica de edição de vídeo ou áudio não é valorizada. 
 
 

Prova final de palco 

 
 
A prova final decorre no auditório do Jardim dos Poetas, em Oeiras, no dia 5 de junho, entre 
10:00h e as 13:00h, para os alunos vencedores, nos diferentes níveis de ensino, conforme 
Regulamento da Fase Intermunicipal, e os apurados nas escolas das Regiões Autónomas dos 
Açores, da Madeira e da área de influência da DGAE/DSEEPE e do Camões-IP. 
 
Para a prova oral de palco, todos os alunos vencedores, devem levar um livro escolhido por si, 
escrito originalmente em português ou traduzido. Devem previamente selecionar um excerto 
desse livro.   
 
A prova oral de palco, com a duração de 3 minutos para cada aluno, consiste em:  

▪ leitura expressiva do texto; 
▪ argumentação sobre o texto escolhido. 

 
As provas orais são apreciadas pelo júri nacional tendo em conta os seguintes critérios: 
 

▪ A capacidade de leitura (dicção, expressividade e ritmo); 
▪ Discurso fluente, articulado, coerente e correto; 
▪ Vocabulário variado e rico; 
▪ Apreciação global do livro; 
▪ Capacidade discursiva. 

 
 
 
 Todos juntos vamos fazer da leitura uma festa! 
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