PROGRAMA
MANHÃ
10h30 | Receção dos concorrentes e acompanhantes no Cine-Teatro

Concurso Nacional
de

11h15 – 12h00 | Provas Escritas
Biblioteca Municipal - prova do 1.º Ciclo
Auditório Municipal – prova dos restantes Ciclos
Visita ao Centro histórico da vila e ao Centro de Interpretação das Linhas de Torres
para os professores acompanhantes.
12h00 – 12h30 | Visita Exposições de Ilustração de Danuta Wojciechowska e
Sebastião Peixoto
12h30/13h30 | Almoço

Biblioteca Municipal de Sobral de Monte Agraço
E-mail // cnloeste2019@cm-sobral.pt
Telefone // 261 940 090

Fase Intermunicipal - CIMOeste
TARDE

Sobral de Monte Agraço

A apresentação estará a cargo de Paulo Condessa
14h00 | Abertura pela Vereadora com o pelouro da Educação
Apresentação do Júri

O presente folheto não dispensa a consulta das normas de participação do
Concurso Nacional de Leitura - Fase Intermunicipal - CIMOeste
publicado em www.cm-sobral.pt
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14h30 – 16h30 | Provas Orais (Secundário, 3.º Ciclo, 2.º ciclo, 1.º ciclo)
16h30 – 17h00 | Animação /reunião para avaliação das provas orais

30 ABRIL

17h00 | Apresentação dos vencedores da Fase Intermunicipal
Entrega de prémios e diplomas aos vencedores
Encerramento pelo presidente da Câmara Municipal de Sobral de M. Agraço

DESTINATÁRIOS E CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
1. Alunos do 1º, 2º e 3º Ciclos do ensino básico e alunos do ensino secundário
apurados na fase anterior do Concurso Nacional de Leitura.
LOCAL, HORA E DATA
A Final da Fase Intermunicipal do OESTE decorrerá em Sobral de Monte Agraço
a 30 de abril de 2019.

3.º CICLO
Voa Comigo!
Maria Teresa Maia Gonzalez
Presença
SECUNDÁRIO
Os Loucos da Rua Mazur
João Pinto Coelho
Leya

A receção dos participantes realizar-se-á a partir das 10h30, no Cine - Teatro.
AUTORIZAÇÕES
As provas escritas realizar-se-ão na Biblioteca Municipal de Sobral de Monte
Agraço para os alunos do 1.º ciclo e no Auditório Municipal para os restantes
alunos.

COMO SERÃO APURADOS OS FINALISTAS

LIVROS SELECIONADOS PARA AS PROVAS

Para o apuramento dos finalistas presentes na Final Nacional do Concurso
Nacional de Leitura 2018/2019, proceder-se-á a duas provas, uma escrita e uma
oral, respetivamente:

2.º CICLO
Os ciganos
Sophia de Mello Breyner Andresen e Pedro Sousa Tavares
Porto Editora

1 – Serão atribuídos prémios, a definir pela organização, aos 2 concorrentes de cada
categoria apurados para a Fase Final.
2 - Todos os concorrentes e escolas vencedoras terão direito a um certificado.
3 - Serão ainda atribuídos a todos os participantes e respetivas escolas, certificados de
presença e uma lembrança simbólica a definir pela organização.
Neste concurso os alunos para além de mostrarem as suas capacidades –
oralidade, leitura, escrita, terão também uma oportunidade de conviver e festejar
o prazer da leitura.

Os candidatos só poderão participar com autorização expressa dos encarregados
de educação, deverão ser portadores de um documento de identificação pessoal e
das respetivas autorizações de captação de imagens.

As provas orais realizar-se-ão no Cine -Teatro de Sobral de Monte Agraço e são
abertas ao público, pelo que pais, encarregados de educação e outros
convidados poderão assistir.

1.º CICLO
Quando o regato secou
António Mota
Edições Asa

PRÉMIOS

1 - Uma prova escrita com caráter eliminatório, que decorrerá em simultâneo para
todos os níveis de ensino, e que apurará para a etapa seguinte (prova oral), os cinco
concorrentes com melhor classificação em cada um dos níveis de ensino.
2 - Uma prova oral, em palco, composta por dois desafios:
Leitura em Voz Alta
Prova de Argumentação.
Os dois primeiros classificados em cada categoria serão os apurados da fase
intermunicipal, sendo os representantes da Comunidade Intermunicipal do Oeste
na fase final do CNL, a realizar no dia 25 de maio, em Braga.

UM MOMENTO PARA PARTILHAR, CONVIVER
E FESTEJAR O PRAZER DA LEITURA!
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de

