
Esclareço as minhas dúvidas...

Quando e onde se realiza o concurso?
No dia 18 e 22 de fevereiro de 2021, na tua escola. 

Porquê dois dias?
No dia 18, será o dia da prova escrita e no dia 22 o dia da prova oral.

Faço as duas provas?
Depende. A prova escrita é para todos os alunos. A prova oral apenas para os 6 vencedores da 
prova escrita, por ciclo de escolaridade. Se fores um dos alunos com maior pontuação na prova 
escrita serás um dos 6 finalistas que vai realizar a prova oral.

A que horas é a prova escrita?
A prova escrita é 10h30.

E a prova oral?
Se fores aluno do 1º Ciclo a prova é às 10h00, do 2º Ciclo é às 11h00, do 3º Ciclo é às 14h30 
e do Ensino Secundário é às 15h30.

Como me posso preparar para a prova escrita?
Deverás ler a obra correspondente ao teu ano de escolaridade:
1º Ciclo (1.º, 2.º, 3.º, 4.º ano) | A Estória do Sol e do Rinoceronte / Ondjaki
2º Ciclo (5.º e 6.º ano) | História de um caracol que descobriu a importância da lentidão / Luís 
Sepúlveda 
3º Ciclo (7.º, 8.º, 9.º ano) | A História de Catherine / Patrick Modiano
Ensino Secundário (10.º, 11.º, 12.º ano) | A Educação dos Gafanhotos / David Machado

Em que consiste a prova escrita?
A prova será composta por 20 questões de escolha múltipla e por uma questão aberta de 
desenvolvimento. Será realizada através da plataforma Google Forms. 

Quanto tempo tenho para fazer a prova?
Tens 35 minutos, no máximo, ultrapassado esse tempo não poderás submeter a prova.   

O que faço quando terminar a prova?
Assim que terminares a prova deverás submetê-la.
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Como sei se passei à prova oral?
No mesmo dia receberás um email na tua caixa de correio com os resultados.

E a prova oral, em que consiste?
Vai realizar-se online, através da plataforma ZOOM. A prova oral será composta por dois 
momentos: Momento de Leitura e Momento de Argumentação.

Em que consiste o momento de leitura?
Consiste na leitura de um excerto, escolhido por ti, do livro selecionado para o teu ano de 
escolaridade. Deverás ler em voz alta durante 1 minuto.

E o momento de argumentação?
Deverás argumentar, até um minuto, de forma critica sobre uma destas temáticas:

Se eu estivesse num grupo com responsabilidade ecológica…
Se eu estivesse perto do Presidente da República…
Se eu estivesse dentro de uma obra de arte…
Se eu estivesse entre os 10 mais ricos de Portugal…
Se eu estivesse num grupo de proteção dos animais…

Como avalia o júri as provas de leitura e argumentação?
Na prova de leitura o júri avalia a tua clareza, dicção e expressividade na leitura. 
Na prova de argumentação o júri avalia a estruturação e encadeamento lógico de ideias, 
originalidade dos argumentos e a correção linguística da temática que vais apresentar.

Na prova oral, como sei quando é a minha vez?
Não te preocupes, serás orientado pelo teu professor bibliotecário na escola.

Como serão apurados os vencedores?
Os quatro vencedores, por cada ciclo de ensino, serão selecionados de entre os seis finalistas 
que passaram participaram na prova oral. Nesta prova, os quatro concorrentes que tiverem a 
maior pontuação, no conjunto dos dois momentos (Prova de argumentação e Prova de leitura), 
serão os vencedores desta fase municipal. 

E se ficar empatado?
As situações de ex aequo na prova escrita serão desempatadas com a avaliação obtida na 
resposta à questão aberta de desenvolvimento.
No caso de empate na prova oral, será colocada uma questão livre adicional aos candidatos
com a mesma pontuação.
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Quando sei o resultado das provas orais?
Quando todos os alunos do teu escalão terminarem a prova, o júri irá reunir e anunciar os 
resultados.

Quem faz parte do júri?
O júri será composto pela Coordenadora Interconcelhia da Rede de Bibliotecas Escolares, Dra 
Fernanda Freitas, pelo professor José Campinho e pelo escritor Miguel Borges.

Quais as condições necessárias para participar?
Se fores menor de 16 anos, deverás ter autorização de consentimento de tratamento de dados 
e imagem do teu encarregado de educação, mas se fores maior de 18, a declaração deverá ser 
assinada por ti.

Qual o prémio que posso receber?
Os finalistas recebem um cheque prenda. Todos os participantes um certificado de participação.

O que preciso levar para o concurso?
Deverás levar otimismo, calma e boa disposição.

2020/2021


