
Esclareço as minhas dúvidas...

Quando é a Fase Municipal do Concurso Nacional de Leitura?
Dia 18 de fevereiro de 2022.  

Onde? 
No auditório da Biblioteca Municipal de Barcelos. 

A que horas?
Se fores aluno do 1º ou 2º Ciclos a prova escrita terá início às 9h30, se fores aluno do 3º Ciclo ou do Ensino 
Secundário a tua prova escrita será às 14h30.

Terei que estar na Biblioteca de manhã e de tarde?
Não. Apenas deverás estar presente no período (manhã ou tarde) reservado ao teu ano. 

Posso chegar antes da hora da prova?
Podes e deves. Tens 30 minutos antes do início da prova para fazeres o teu registo de chegada.

O que preciso para fazer o meu registo de chegada?
Precisas do teu cartão de cidadão.

Em que consiste o Concurso?
O concurso será constituído por duas provas, uma prova escrita e uma 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.

Como me posso preparar para a prova escrita?
Deverás ler a obra correspondente ao teu ano:
1º Ciclo | Quem fala assim não é gato / Álvaro Magalhães 
2º Ciclo | O peixe azul / Margarida Fonseca Santos
3º Ciclo | O Rapaz ao fundo da sala / Onjali Q. Raúf
Ensino Secundário | Leva-me contigo: Portugal a pé pela estrada Nacional / Afonso Reis Cabral 

Como é a prova escrita?
A prova escrita será composta por 20 questões de escolha múltipla e por uma questão aberta de 
desenvolvimento.  

Quanto tempo tenho para fazer a prova?
Tens 30 minutos. 

O que faço quando terminar a prova?
Terás que aguardar, em silêncio, que termine o tempo destinado à prova.
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Como sei que passei à prova oral?
Os finalistas que passam à fase seguinte (prova oral) serão anunciados no início da prova. 

Vou ter que esperar muito até saber?
Vais esperar cerca de 30 minutos. Nesse período irás assistir a um espetáculo cultural.

E a prova oral, como é?
Participam os seis alunos finalistas da prova escrita, por ciclo, que passaram à prova oral. 
A prova oral será composta por dois momentos: momento de argumentação e momento de leitura.

Em que consiste o momento de argumentação?
Deverás argumentar, até um minuto, de forma crítica sobre uma destas imagens à tua escolha:       

E o momento de leitura?
Terás de fazer a leitura de um excerto, escolhido por ti, do livro selecionado para o teu ano. Deverás ler 
em voz alta durante 1 minuto.

Como avalia o júri as provas de argumentação e de 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 de leitura o júri avalia a 
clareza, dicção e expressividade na leitura. 

Como serão apurados os vencedores?
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 da Fase Municipal.
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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. 

Quando sei se sou um dos alunos finalistas que vai representar Barcelos?
Quando todos os alunos terminarem a prova oral, o júri irá reunir e anunciar os resultados.

Quem faz parte do júri?
O júri será composto pela Bibliotecária Municipal, Ana Paula Brito, pelo professor José Campinho e pelo 
escritor Miguel Borges.

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

Qual o prémio?
Os finalistas recebem um cheque prenda. Todos os participantes um certificado.

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

Dia 18 de fevereiro | Programa (1º e 2º Ciclo)
9h00 – Abertura do Secretariado
9h30 – Prova Escrita
10h00 – Momento cultural, com o professor António Castanheira
10h30 – Prova Oral
11h00 – Pausa para lanche 
11h30 – Anúncio dos vencedores 

Dia 18 de fevereiro | Programa (3º Ciclo e Ensino Secundário) 
14h00 – Abertura do Secretariado
14h30 – Prova Escrita
15h00 – Momento cultural, com a violinista Bárbara Carvalho
15h30 – Prova Oral
16h00 – Pausa para lanche  
16h30 – Anúncio dos vencedores
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