
 

 

CNL 15.ª EDIÇÃO 

FASE INTERMUNICIPAL – CIM das Terras de Trás-os-Montes 

Miranda do Douro, 22 de abril de 2022 

 

NORMAS DE PARTICIPAÇÃO 

 

Âmbito 

O presente documento estabelece as normas da fase intermunicipal do Concurso Nacional de 

Leitura (CNL) da Comunidade Intermunicipal das Terras de Trás-os-Montes (CIM TTM), 

organizada pelo Município de Miranda do Douro - Biblioteca Municipal. 

 

Objetivos 

O objetivo principal do CNL é estimular o gosto e o prazer da leitura, com vista a melhorar o 

domínio da língua portuguesa, a compreensão leitora e os hábitos de leitura. 
A fase intermunicipal destina-se a apurar 2 alunos, por cada nível de ensino, para participarem na final 

nacional deste concurso. 

 

Destinatários 

Alunos dos 1º, 2º e 3º ciclos do ensino básico e do ensino secundário, apurados na fase 

anterior (escolar/ municipal) do CNL, nos concelhos que integram a CIM TTM. 

 

Calendarização e local  

Ações /atividades Calendarização Local  

Divulgação das obras 
selecionadas para as provas 
(via email dirigido às 
bibliotecas escolares e 
municipais) 
 

Até 11 de janeiro Não aplicável 

Prova escrita online 20 de abril de 2022 
10:00 - 1.º e 2.º ciclos 
11:30 - 3.º ciclo e ensino 
secundário 

 

Bibliotecas municipais ou 
escolares dos concelhos da 
CIM TTM 

Prova oral – formato 
presencial 
 

22 de abril de 2022 
13:30 Receção aos 
participantes 
14:00 Início das provas 
17:30 Término das provas 
 

Mini auditório de Miranda 
do Douro     

Caso não seja possível realizar a prova oral presencialmente, a mesma decorrerá a distância. 

Prova oral – formato a 
distância 
 

22 de abril de 2022 
13:30 Receção aos 
participantes 
14:00 Início das provas 
17:30 Término das provas 

Plataforma de 
videoconferência ZOOM 



 

 

 

 

Júri 

O júri é constituído pelos seguintes elementos:  

Presidente: Adelaide Monteiro 

Vogal: Balbina Mendes  

Vogal: Paulo Preto 

O júri é soberano e das suas decisões não cabe recurso.  

 

Obras selecionadas para as provas de seleção 

1.º ciclo - Todos os Escritores têm a cabeça cheia de piolhos, de José Luís Peixoto 

2.º ciclo - Bicicleta a chuva, de Margarida Fonseca Santos  

3.º ciclo - Os Sonhadores, de António Mota  

Ensino secundário - O Vicio dos Livros, de Afonso Cruz 

 

Modalidades das provas de seleção  

Prova escrita 

A prova escrita será realizada através do preenchimento de um formulário online e terá a 

duração de 45 minutos. Será constituída por questões de escolha múltipla e por uma questão 

de desenvolvimento.  

Os alunos realizam a prova escrita nas bibliotecas municipais ou nas bibliotecas escolares dos 

respetivos concelhos. 

A prova tem caráter eliminatório. Em caso de empate será tida em conta a pergunta de 

desenvolvimento. Apurar-se-ão para a prova oral os cinco concorrentes de cada nível de 

ensino que obtiverem a melhor classificação.  

 

Prova oral 

A prova oral poderá ser realizada presencialmente ou a distância, em virtude das condições 

sanitárias, por decisão da organização em articulação com as autoridades de saúde. 

A decisão sobre a modalidade (presencial/ a distância) desta prova será comunicada 

atempadamente aos participantes.  

 

A prova oral terá duas componentes:  

a) Leitura expressiva 

− Leitura de um excerto da obra lida, selecionado pelos alunos.  

− Esta componente tem a duração máxima de um minuto. 

− Critérios de avaliação: dicção/ articulação, voz (tom e colocação), fluência, entoação e 

ritmo. 

 

b) Argumentação 

− Argumentação sobre as razões da escolha do excerto lido e/ou o sobre o seu conteúdo.  

− Esta componente tem a duração máxima de três minutos. 

− Critérios de avaliação: pertinência dos argumentos, estruturação e encadeamento lógico 

das ideias, adequação do discurso, reportório lexical. 

 

Apuramento de finalistas 

Serão apurados os dois concorrentes com pontuação mais alta em cada nível de ensino. 

 



 

 

A ordenação final dos concorrentes resultará da avaliação do conjunto das duas provas (escrita 

e oral). 

Em caso de empate, os alunos responderão alternadamente a questões sobre a obra até se 

apurar um vencedor. 

 

Declaração de consentimento 

Todos os concorrentes deverão entregar aos professores bibliotecários a declaração de 

consentimento (participação e tratamento de dados pessoais) disponibilizada pela 

organização. A declaração deverá ser assinada pelo encarregado de educação ou pelo próprio, 

se for maior de 18 anos. 

As declarações, devidamente assinadas, deverão ser remetidas pelas escolas participantes 

para a Biblioteca Municipal de Miranda do Douro até ao dia 19 de abril (email. biblioteca@cm-

mdouro.pt tel:273430024) 

    

Prémios e certificados 

Serão atribuídos  

 

prémios aos dois finalistas de cada nível de ensino, apurados para a final nacional. 

Todos os concorrentes e respetivas escolas receberão um certificado de participação. 

 

Indicações de ordem logística e programa 

Serão remetidas oportunamente aos professores bibliotecários/ bibliotecários municipais 

indicações de ordem logística e o programa. 

 

Aspetos omissos 

Eventuais aspetos omissos nestas normas de participação serão resolvidos pela organização 

desta fase do concurso. 

 

 

 

 

 

  

 

Miranda do Douro. 12 de janeiro, 2022 
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