15.ª EDIÇÃO – 2021 | 2022
CALENDARIZAÇÃO

Abertura e Inscrições [todas escolas da rede pública e
privada]
8 de outubro de

Anúncio de abertura | Divulgação do regulamento da

2021

15.ª edição do CNL - 2021|22 para os ensinos básico
e secundário.

8 de outubro a 9 de

Inscrição das escolas nos Formulários PNL2027.

novembro de 2021
16 de novembro de Divulgação das escolas inscritas e das obras
2021

selecionadas – no Portal do PNL + sites dos parceiros.
Fase Escolas | Municipal

16 de novembro de
2021
a
8 de março de 2022
17 de março de
2022

Apuramento dos vencedores por nível de ensino,
quer por agrupamento de escolas / escolas não
agrupadas, quer por município.
Divulgação - dos alunos apurados no Portal do PNL +
sites dos parceiros.
Fase Intermunicipal

18 de março
Apuramento dos vencedores por CIM e AM |
a
Arquipélagos dos Açores e da Madeira | escolas afetas
27 de abril de 2022 ao Camões, IP | Escolas Portuguesas e da Rede de
Ensino Português no Estrangeiro (DGAE/DSEEPE).
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4 de maio de 2022

Divulgação - dos alunos apurados na fase
intermunicipal – no Portal do PNL + sites dos
parceiros.
Fase Nacional

10 de maio de 2022 Realização da Prova de pré-seleção à distância.
10 a 16 de maio de Envio do vídeo.
2022
4 de junho de 2022 Realização da prova oral de palco.
Encerramento da 15.ª edição do CNL.

Registo nos Formulários PNL e divulgação dos
alunos apurados e obras selecionadas
8 de outubro a 9 de Inscrição das escolas nos Formulários PNL2027
novembro de 2021 (inclui o registo das obras a ler na fase de escola).
Registo feito pelos professores e/ou professores
bibliotecários.
16 de novembro de Divulgação das escolas inscritas e das obras
2021
selecionadas
29 de novembro a 6 Registo nos Formulários PNL2027, pelas bibliotecas
de dezembro 2021 municipais, das obras a ler na fase municipal, por ano
( alterado)
de escolaridade.
9 de dezembro de Divulgação da lista de livros selecionados pelas
2021
bibliotecas municipais.
9 a 11 de março de Preenchimento do Formulário PNL2027 - alunos
2022
apurados na fase municipal:
▪ Registo feito pelas Bibliotecas Municipais.
▪ Nos concelhos onde houve apenas um
momento no processo de apuramento, o
registo
é
feito
pelos
professores
bibliotecários.
▪ Escolas dos Arquipélagos dos Açores e da
Madeira, escolas afetas ao Camões, IP e Escolas
Portuguesas e da Rede de Ensino Português no
Estrangeiro (DGAE/DSEEPE) não efetuam
registo.
17 de março de Divulgação - dos alunos apurados na fase Municipal
2022
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Até 11 de janeiro Divulgação, pela DGLAB, das obras a ler na fase
de 2022
intermunicipal.
Preenchimento do Formulário PNL2027 - alunos
27 a 29 de abril de apurados por todas as escolas (nacionais e
2022
internacionais) envolvidas na 15.ª edição do CNL.
▪

▪

▪
▪

▪

Continente: registo pelas Bibliotecas
Municipais que acolheram as provas da fase
intermunicipal.
Arquipélago da Madeira: registo pela
Direção Regional do Arquivo e Biblioteca da
Madeira.
Arquipélago dos Açores: registo pela Direção
Regional da Educação.
Escolas da Rede de Ensino Português no
Estrangeiro (DGAE/DSEEPE): registo pelas
escolas envolvidas na 15.ª edição do CNL.
Escolas afetas ao Camões, IP - Ensino
Português no Estrangeiro: registo pelo
Camões, IP.

4 de maio de 2022 Divulgação - dos
intermunicipal

alunos

apurados

na

fase
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