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Concurso Nacional de Leitura - 1.ºCEB | Fase de Escola 

 

Obra a ler 

A obra a ler na Fase de Escola do CNL do A.E.Mira é “Os Dois 

Corvos”, de Aldous Huxley, Edições Dom Quixote, 2005. 

O seu texto será disponibilizado,  pelas Bibliotecas Escolares, aos 

alunos que queiram concorrer, para lerem na interrupção letiva 

do Natal. 

 

Estrutura da Prova 

A prova dos concorrentes dos 3.º e 4.ºanos compõe-se de um 

questionário sobre a obra designada , contendo perguntas de es-

colha múltipla e um pequeno tópico para desenvolvimento, que 

será avaliado tendo em conta o conteúdo e a correção da expres-

são escrita. 

(Se existirem provas com pontuações idênticas, os candidatos 

com os melhores itens de desenvolvimento serão os escolhidos.) 

 

Seleção dos concorrentes  

Serão apurados dois candidatos em cada escola, que irão compe-

tir com os seus colegas, no dia 5 de fevereiro, pelas 10h, na Bibli-

oteca Municipal de Mira.  

 

Outros esclarecimentos 

Os professores que desejarem comunicar eletronicamente a ins-

crição dos seus alunos na Fase de Escola do CNL, poderão fazê-

lo através do endereço mariafigueiredo@escolasdemira.pt . 

1            

       Bibliotecas Escolares de Mira   

Preâmbulo 

O Concurso Nacional de Leitura (CNL), que este ano celebra a 

sua 14.ª edição, tem como finalidade estimular o gosto, os há-

bitos de leitura e a compreensão leitora dos alunos. 

Compreende várias etapas, a primeira das quais é a Fase Escolar, 

organizada pela equipa das Bibliotecas Escolares, seguindo-se a 

Municipal, a Intermunicipal e a Final Nacional, a realizar em 

Oeiras, no dia 6 de junho de 2020. 

 

Participação na Fase de Escola 

Podem participar, na Fase de Escola do CNL - 1.ºCEB,  todos 

os alunos dos 3.º e 4.ºanos do Agrupamento de Escolas de Mi-

ra. Estes poderão manifestar o seu interesse junto dos seus 

professores ou diretamente nas Bibliotecas Escolares.   

 

Inscrição e data de realização da prova 

Os alunos podem inscrever-se até ao dia 8 de janeiro. 

A prova terá lugar no dia 13 de janeiro, em Bibliotecas e salas de 

aula do A.E.Mira. 

FASE  DE ESCOLA |1.ºCEB 
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Concurso Nacional de Leitura - 1.ºCEB | Fase de Escola 

 

Obra a ler 

A obra a ler na Fase de Escola do CNL do A.E.Mira é “Os Dois 

Corvos”, de Aldous Huxley, Edições Dom Quixote, 2005. 

O seu texto será disponibilizado,  pelas Bibliotecas Escolares, aos 

alunos que queiram concorrer, para lerem na interrupção letiva 

do Natal. 

 

Estrutura da Prova 

A prova dos concorrentes dos 3.º e 4.ºanos compõe-se de um 

questionário sobre a obra designada , contendo perguntas de es-

colha múltipla e um pequeno tópico para desenvolvimento, que 

será avaliado tendo em conta o conteúdo e a correção da expres-

são escrita. 

(Se existirem provas com pontuações idênticas, os candidatos 

com os melhores itens de desenvolvimento serão os escolhidos.) 

 

Seleção dos concorrentes  

Serão apurados dois candidatos em cada escola, que irão compe-

tir com os seus colegas, no dia 5 de fevereiro, pelas 10h, na Bibli-

oteca Municipal de Mira.  

 

Outros esclarecimentos 

Os professores que desejarem comunicar eletronicamente a ins-

crição dos seus alunos na Fase de Escola do CNL, poderão fazê-

lo através do endereço mariafigueiredo@escolasdemira.pt . 

1            

       Bibliotecas Escolares de Mira   

Preâmbulo 

O Concurso Nacional de Leitura (CNL), que este ano celebra a 

sua 14.ª edição, tem como finalidade estimular o gosto, os há-

bitos de leitura e a compreensão leitora dos alunos. 

Compreende várias etapas, a primeira das quais é a Fase Escolar, 

organizada pela equipa das Bibliotecas Escolares, seguindo-se a 

Municipal, a Intermunicipal e a Final Nacional, a realizar em 

Oeiras, no dia 6 de junho de 2020. 

 

Participação na Fase de Escola 

Podem participar, na Fase de Escola do CNL - 1.ºCEB,  todos 

os alunos dos 3.º e 4.ºanos do Agrupamento de Escolas de Mi-

ra. Estes poderão manifestar o seu interesse junto dos seus 

professores ou diretamente nas Bibliotecas Escolares.   

 

Inscrição e data de realização da prova 

Os alunos podem inscrever-se até ao dia 8 de janeiro. 

A prova terá lugar no dia 13 de janeiro, em Bibliotecas e salas de 

aula do A.E.Mira. 

FASE  DE ESCOLA |1.ºCEB 
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Concurso Nacional de Leitura - 2.ºCEB | Fase de Escola 

1 .º  MOMENTO  

A seleção dos concorrentes é feita, em primeiro lugar, com uma 

prova escrita, composta por perguntas de escolha múltipla sobre 

a obra anteriormente referida e por uma questão de desenvolvi-

mento, que será avaliada tendo em conta a adequação ao tema, o 

espírito crítico e a correção da expressão escrita. 

(Nota: se existirem provas com pontuações idênticas, os candidatos 

com os melhores itens de desenvolvimento serão os escolhidos.) 

2 .º MOMENTO  

Os concorrentes com as dez melhores prestações na prova escrita 

serão convidados a ler expressivamente um excerto do livro, à 

sua escolha, e a responder, em voz alta, a uma questão suscitada 

pela leitura da obra.  

 

Os três concorrentes que somarem o melhor desempenho nos 

dois momentos de prova ficarão automaticamente selecionados 

para representar o Agrupamento de Escolas de Mira, na Fase  

Intermunicipal da Região de Coimbra. 

 

PROVA ESCRITA 

A prova escrita terá lugar no dia 3 de fevereiro, pelas 11h35, na 

Biblioteca da EB de Mira. 
 

PROVA DE LEITURA EM VOZ ALTA E ARGUMENTAÇÃO 

A prova de leitura em voz alta e argumentação será realizada no 

dia 10 de fevereiro, pelas 15h35, na Biblioteca. 

Os elementos da Comunidade Educativa poderão assistir . 

P ROVAS  DE  SELEÇÃO  DOS  CONCORRENTES  

V ENCEDORES  

D ATAS  DE  REALIZAÇÃO  DAS  PROVAS  
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       Bibliotecas Escolares de Mira   

O Concurso Nacional de Leitura (CNL), que este ano celebra a 

sua 14.ª edição, tem como finalidade estimular o gosto, os        

hábitos de leitura e a compreensão leitora dos alunos. 

Compreende várias etapas, a primeira das quais é a Fase Escolar, 

organizada pela equipa das Bibliotecas do A.E.Mira, seguindo-se 

a Fase Intermunicipal, organizada por uma Biblioteca Municipal 

da Região de Coimbra, e a Final Nacional, que terá lugar na   

Biblioteca Municipal de Oeiras, no dia 6 de junho de 2020. 

 

Podem participar, na Fase de Escola do CNL - 2.ºCEB,  todos os 

alunos de 5.º e 6.ºano do Agrupamento de Escolas de Mira,     

mediante inscrição prévia, até ao dia 27 de janeiro 2020, na     

Biblioteca Escolar. 

 

O livro a ler é “História de um gato e de um rato que se          

tornaram amigos”, de Luis Sepúlveda, Porto Editora, 2013.  

Todos quantos desejem lê-lo, poderão requisitá-lo na Biblioteca. 

FASE  DE ESCOLA |2.ºCEB 

P REÂMBULO  

I N S C R IÇ Ã O  N A  F A S E  D E  E S C O L A  D O  C N L  

O B R A  A  L E R  
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Concurso Nacional de Leitura - 2.ºCEB | Fase de Escola 

1 .º  MOMENTO  

A seleção dos concorrentes é feita, em primeiro lugar, com uma 

prova escrita, composta por perguntas de escolha múltipla sobre 

a obra anteriormente referida e por uma questão de desenvolvi-

mento, que será avaliada tendo em conta a adequação ao tema, o 

espírito crítico e a correção da expressão escrita. 

(Nota: se existirem provas com pontuações idênticas, os candidatos 

com os melhores itens de desenvolvimento serão os escolhidos.) 

2 .º MOMENTO  

Os concorrentes com as dez melhores prestações na prova escrita 

serão convidados a ler expressivamente um excerto do livro, à 

sua escolha, e a responder, em voz alta, a uma questão suscitada 

pela leitura da obra.  

 

Os três concorrentes que somarem o melhor desempenho nos 

dois momentos de prova ficarão automaticamente selecionados 

para representar o Agrupamento de Escolas de Mira, na Fase  

Intermunicipal da Região de Coimbra. 

 

PROVA ESCRITA 

A prova escrita terá lugar no dia 3 de fevereiro, pelas 11h35, na 

Biblioteca da EB de Mira. 
 

PROVA DE LEITURA EM VOZ ALTA E ARGUMENTAÇÃO 

A prova de leitura em voz alta e argumentação será realizada no 

dia 10 de fevereiro, pelas 15h35, na Biblioteca. 

Os elementos da Comunidade Educativa poderão assistir . 

P ROVAS  DE  SELEÇÃO  DOS  CONCORRENTES  

V ENCEDORES  

D ATAS  DE  REALIZAÇÃO  DAS  PROVAS  

1            

       Bibliotecas Escolares de Mira   

O Concurso Nacional de Leitura (CNL), que este ano celebra a 

sua 14.ª edição, tem como finalidade estimular o gosto, os        

hábitos de leitura e a compreensão leitora dos alunos. 

Compreende várias etapas, a primeira das quais é a Fase Escolar, 

organizada pela equipa das Bibliotecas do A.E.Mira, seguindo-se 

a Fase Intermunicipal, organizada por uma Biblioteca Municipal 

da Região de Coimbra, e a Final Nacional, que terá lugar na   

Biblioteca Municipal de Oeiras, no dia 6 de junho de 2020. 

 

Podem participar, na Fase de Escola do CNL - 2.ºCEB,  todos os 

alunos de 5.º e 6.ºano do Agrupamento de Escolas de Mira,     

mediante inscrição prévia, até ao dia 27 de janeiro 2020, na     

Biblioteca Escolar. 

 

O livro a ler é “História de um gato e de um rato que se          

tornaram amigos”, de Luis Sepúlveda, Porto Editora, 2013.  

Todos quantos desejem lê-lo, poderão requisitá-lo na Biblioteca. 

FASE  DE ESCOLA |2.ºCEB 

P REÂMBULO  

I N S C R IÇ Ã O  N A  F A S E  D E  E S C O L A  D O  C N L  

O B R A  A  L E R  
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Concurso Nacional de Leitura - 3.ºCEB | Fase de Escola 

1 .º  MOMENTO  

A seleção dos concorrentes é feita, em primeiro lugar, com uma 

prova escrita, composta por perguntas de escolha múltipla sobre 

a obra anteriormente referida e por uma questão de desenvolvi-

mento, que será avaliada tendo em conta a adequação ao tema, o 

espírito crítico e a correção da expressão escrita. 

(Nota: se existirem provas com pontuações idênticas, os candidatos 

com os melhores itens de desenvolvimento serão os escolhidos.) 

2 .º MOMENTO  

Os concorrentes com as dez melhores prestações na prova escrita 

serão convidados a ler expressivamente um excerto do livro, à 

sua escolha, e a responder, em voz alta, a uma questão suscitada 

pela leitura da obra.  

 

Os três concorrentes que somarem o melhor desempenho nos 

dois momentos de prova ficarão automaticamente selecionados 

para representar o Agrupamento de Escolas de Mira, na Fase  

Intermunicipal da Região de Coimbra. 

 

PROVA ESCRITA 

A prova escrita terá lugar no dia 4 de fevereiro, pelas 10h35, na 

Biblioteca da ES/3 Dr.ª Maria Cândida. 
 

PROVA DE LEITURA EM VOZ ALTA E ARGUMENTAÇÃO 

A prova de leitura em voz alta e argumentação será realizada no 

dia 12 de fevereiro, pelas 14h30, na Biblioteca. 

Os elementos da Comunidade Educativa poderão assistir . 

P ROVAS  DE  SELEÇÃO  DOS  CONCORRENTES  

V ENCEDORES  

D ATAS  DE  REALIZAÇÃO  DAS  PROVAS  

1            

       Bibliotecas Escolares de Mira   

O Concurso Nacional de Leitura (CNL), que este ano celebra a 

sua 14.ª edição, tem como finalidade estimular o gosto, os        

hábitos de leitura e a compreensão leitora dos alunos. 

Compreende várias etapas, a primeira das quais é a Fase Escolar, 

organizada pela equipa das Bibliotecas do A.E.Mira, seguindo-se 

a Fase Intermunicipal, organizada por uma Biblioteca Municipal 

da Região de Coimbra, e a Final Nacional, que terá lugar na   

Biblioteca Municipal de Oeiras, no dia 6 de junho de 2020. 

 

Podem participar, na Fase de Escola do CNL - 3.ºCEB,  todos os 

alunos de 7.º, 8.º e 9.ºano do Agrupamento de Escolas de Mira,     

mediante inscrição prévia, até ao dia 27 de janeiro 2020, na     

Biblioteca Escolar. 

 

O livro a ler é “História de um cão chamado Leal”, de            

Luis Sepúlveda, Porto Editora, 2016.  

Todos quantos desejem lê-lo, poderão requisitá-lo na Biblioteca. 

FASE  DE ESCOLA |3.ºCEB 

P REÂMBULO  

I N S C R IÇ Ã O  N A  F A S E  D E  E S C O L A  D O  C N L  

O B R A  A  L E R  
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Concurso Nacional de Leitura - 3.ºCEB | Fase de Escola 

1 .º  MOMENTO  

A seleção dos concorrentes é feita, em primeiro lugar, com uma 

prova escrita, composta por perguntas de escolha múltipla sobre 

a obra anteriormente referida e por uma questão de desenvolvi-

mento, que será avaliada tendo em conta a adequação ao tema, o 

espírito crítico e a correção da expressão escrita. 

(Nota: se existirem provas com pontuações idênticas, os candidatos 

com os melhores itens de desenvolvimento serão os escolhidos.) 

2 .º MOMENTO  

Os concorrentes com as dez melhores prestações na prova escrita 

serão convidados a ler expressivamente um excerto do livro, à 

sua escolha, e a responder, em voz alta, a uma questão suscitada 

pela leitura da obra.  

 

Os três concorrentes que somarem o melhor desempenho nos 

dois momentos de prova ficarão automaticamente selecionados 

para representar o Agrupamento de Escolas de Mira, na Fase  

Intermunicipal da Região de Coimbra. 

 

PROVA ESCRITA 

A prova escrita terá lugar no dia 4 de fevereiro, pelas 10h35, na 

Biblioteca da ES/3 Dr.ª Maria Cândida. 
 

PROVA DE LEITURA EM VOZ ALTA E ARGUMENTAÇÃO 

A prova de leitura em voz alta e argumentação será realizada no 

dia 12 de fevereiro, pelas 14h30, na Biblioteca. 

Os elementos da Comunidade Educativa poderão assistir . 

P ROVAS  DE  SELEÇÃO  DOS  CONCORRENTES  

V ENCEDORES  

D ATAS  DE  REALIZAÇÃO  DAS  PROVAS  

1            

       Bibliotecas Escolares de Mira   

O Concurso Nacional de Leitura (CNL), que este ano celebra a 

sua 14.ª edição, tem como finalidade estimular o gosto, os        

hábitos de leitura e a compreensão leitora dos alunos. 

Compreende várias etapas, a primeira das quais é a Fase Escolar, 

organizada pela equipa das Bibliotecas do A.E.Mira, seguindo-se 

a Fase Intermunicipal, organizada por uma Biblioteca Municipal 

da Região de Coimbra, e a Final Nacional, que terá lugar na   

Biblioteca Municipal de Oeiras, no dia 6 de junho de 2020. 

 

Podem participar, na Fase de Escola do CNL - 3.ºCEB,  todos os 

alunos de 7.º, 8.º e 9.ºano do Agrupamento de Escolas de Mira,     

mediante inscrição prévia, até ao dia 27 de janeiro 2020, na     

Biblioteca Escolar. 

 

O livro a ler é “História de um cão chamado Leal”, de            

Luis Sepúlveda, Porto Editora, 2016.  

Todos quantos desejem lê-lo, poderão requisitá-lo na Biblioteca. 

FASE  DE ESCOLA |3.ºCEB 

P REÂMBULO  

I N S C R IÇ Ã O  N A  F A S E  D E  E S C O L A  D O  C N L  

O B R A  A  L E R  
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Concurso Nacional de Leitura - Ensino Secundário | Fase de Escola 

1 .º  MOMENTO  

A seleção dos concorrentes é feita, em primeiro lugar, com uma 

prova escrita, composta por perguntas de escolha múltipla sobre 

a obra anteriormente referida e por uma questão de desenvolvi-

mento, que será avaliada tendo em conta a adequação ao tema, o 

espírito crítico e a correção da expressão escrita. 

(Nota: se existirem provas com pontuações idênticas, os candidatos 

com os melhores itens de desenvolvimento serão os escolhidos.) 

2 .º MOMENTO  

Os concorrentes com as dez melhores prestações na prova escrita 

serão convidados a ler expressivamente um excerto do livro, à 

sua escolha, e a responder, em voz alta, a uma questão suscitada 

pela leitura da obra.  

 

Os três concorrentes que somarem o melhor desempenho nos 

dois momentos de prova ficarão automaticamente selecionados 

para representar o Agrupamento de Escolas de Mira, na Fase  

Intermunicipal da Região de Coimbra. 

 

PROVA ESCRITA 

A prova escrita terá lugar no dia 4 de fevereiro, pelas 10h35, na 

Biblioteca da ES/3 Dr.ª Maria Cândida. 
 

PROVA DE LEITURA EM VOZ ALTA E ARGUMENTAÇÃO 

A prova de leitura em voz alta e argumentação será realizada no 

dia 12 de fevereiro, pelas 14h30, na Biblioteca. 

Os elementos da Comunidade Educativa poderão assistir . 

P ROVAS  DE  SELEÇÃO  DOS  CONCORRENTES  

V ENCEDORES  

D ATAS  DE  REALIZAÇÃO  DAS  PROVAS  

1            

       Bibliotecas Escolares de Mira   

O Concurso Nacional de Leitura (CNL), que este ano celebra a 

sua 14.ª edição, tem como finalidade estimular o gosto, os        

hábitos de leitura e a compreensão leitora dos alunos. 

Compreende várias etapas, a primeira das quais é a Fase Escolar, 

organizada pela equipa das Bibliotecas do A.E.Mira, seguindo-se 

a Fase Intermunicipal, organizada por uma Biblioteca Municipal 

da Região de Coimbra, e a Final Nacional, que terá lugar na   

Biblioteca Municipal de Oeiras, no dia 6 de junho de 2020. 

 

Podem participar, na Fase de Escola do CNL - 3.ºCEB,  todos os 

alunos de 10.º, 11.º e 12.ºano do Agrupamento de Escolas de    

Mira, mediante inscrição prévia, até ao dia 27 de janeiro 2020, na     

Biblioteca Escolar. 

 

Os contos a ler pertencem à obra “Os palheiros do nada e outras 

histórias”, de Fátima Bica, Edições Colibri, 1999.  

Todos quantos desejem lê-los, poderão pedi-los na Biblioteca. 

FASE  DE ESCOLA |ENSINO SECUNDÁRIO 

P REÂMBULO  

I N S C R IÇ Ã O  N A  F A S E  D E  E S C O L A  D O  C N L  

C O N T O S  A  L E R  



2 

Concurso Nacional de Leitura - Ensino Secundário | Fase de Escola 

1 .º  MOMENTO  

A seleção dos concorrentes é feita, em primeiro lugar, com uma 

prova escrita, composta por perguntas de escolha múltipla sobre 

a obra anteriormente referida e por uma questão de desenvolvi-

mento, que será avaliada tendo em conta a adequação ao tema, o 

espírito crítico e a correção da expressão escrita. 

(Nota: se existirem provas com pontuações idênticas, os candidatos 

com os melhores itens de desenvolvimento serão os escolhidos.) 

2 .º MOMENTO  

Os concorrentes com as dez melhores prestações na prova escrita 

serão convidados a ler expressivamente um excerto do livro, à 

sua escolha, e a responder, em voz alta, a uma questão suscitada 

pela leitura da obra.  

 

Os três concorrentes que somarem o melhor desempenho nos 

dois momentos de prova ficarão automaticamente selecionados 

para representar o Agrupamento de Escolas de Mira, na Fase  

Intermunicipal da Região de Coimbra. 

 

PROVA ESCRITA 

A prova escrita terá lugar no dia 4 de fevereiro, pelas 10h35, na 

Biblioteca da ES/3 Dr.ª Maria Cândida. 
 

PROVA DE LEITURA EM VOZ ALTA E ARGUMENTAÇÃO 

A prova de leitura em voz alta e argumentação será realizada no 

dia 12 de fevereiro, pelas 14h30, na Biblioteca. 

Os elementos da Comunidade Educativa poderão assistir . 

P ROVAS  DE  SELEÇÃO  DOS  CONCORRENTES  

V ENCEDORES  

D ATAS  DE  REALIZAÇÃO  DAS  PROVAS  

1            

       Bibliotecas Escolares de Mira   

O Concurso Nacional de Leitura (CNL), que este ano celebra a 

sua 14.ª edição, tem como finalidade estimular o gosto, os        

hábitos de leitura e a compreensão leitora dos alunos. 

Compreende várias etapas, a primeira das quais é a Fase Escolar, 

organizada pela equipa das Bibliotecas do A.E.Mira, seguindo-se 

a Fase Intermunicipal, organizada por uma Biblioteca Municipal 

da Região de Coimbra, e a Final Nacional, que terá lugar na   

Biblioteca Municipal de Oeiras, no dia 6 de junho de 2020. 

 

Podem participar, na Fase de Escola do CNL - 3.ºCEB,  todos os 

alunos de 10.º, 11.º e 12.ºano do Agrupamento de Escolas de    

Mira, mediante inscrição prévia, até ao dia 27 de janeiro 2020, na     

Biblioteca Escolar. 

 

Os contos a ler pertencem à obra “Os palheiros do nada e outras 

histórias”, de Fátima Bica, Edições Colibri, 1999.  

Todos quantos desejem lê-los, poderão pedi-los na Biblioteca. 

FASE  DE ESCOLA |ENSINO SECUNDÁRIO 

P REÂMBULO  

I N S C R IÇ Ã O  N A  F A S E  D E  E S C O L A  D O  C N L  

C O N T O S  A  L E R  
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