REGULAMENTO DO CONCURSO DE LEITURA EM VOZ ALTA
1 - A Equipa das Bibliotecas Escolares, em articulação com os docentes de Português, do 1.º Ciclo e da Educação Pré-escolar, promovem um
Concurso de Leitura em Voz Alta com o objetivo de assinalar o Dia Mundial do Livro, estimulando o gosto pela leitura em voz alta/expressiva na
comunidade escolar.

2 – Este concurso destina-se às crianças da Educação Pré-escolar, a todos os alunos do agrupamento e encarregados de educação, de acordo
com os seguintes escalões:
1.º escalão – crianças da educação pré-escolar e alunos do 1.º ano;
2.º escalão – alunos dos 2.º, 3.º e 4.º anos;
3.º escalão – alunos do 2.º ciclo;
4.º escalão – alunos do 3.º ciclo e CEF;
5.º escalão – alunos do ensino secundário e EFA;
6.º escalão – encarregados de educação.
2 - A prova consiste na leitura em voz alta, de forma expressiva, de um texto ou de uma pequena história escolhidos pelos participantes, não
podendo a sua leitura exceder os dois minutos. Os participantes deverão gravar um vídeo (recorrendo ao telemóvel, por exemplo) e enviá-lo para
o seguinte email: bibliotecaescolasecundaria@gmail.com, até ao dia 22 de maio. Devem indicar o nome, a turma, o ano e a escola.
4 – As crianças da educação pré-escolar e os alunos do 1.º ano poderão recontar uma pequena história ou declamar um poema.
3 – A prova de leitura/reconto/ declamação será avaliada por um júri constituído por 3 elementos da Equipa das Bibliotecas Escolares. O júri
selecionará os 3 melhores trabalhos de cada escalão, com base nos seguintes parâmetros: correção, ritmo, intensidade, expressividade e
articulação.

4 – A partir do dia 28 de maio, os vídeos selecionados pelo júri serão divulgados no Clube de Leitura da rede social Facebook.
A partir desta data e até ao dia 31 de maio, proceder-se-á à votação online. Os vídeos que obtiverem um maior número de likes serão os
vencedores (um vídeo por escalão).
5 – Aos autores do vídeo mais votado de cada escalão será atribuído um prémio, a entregar no início do próximo ano letivo.
6 - Os nomes dos vencedores serão divulgados no dia 1 de junho pelas educadoras de infância, pelos professores do 1.º Ciclo e de Português,
na rede social Facebook e no portal do agrupamento.
7 - Ao participar no concurso, os concorrentes aceitam ceder aos organizadores os direitos de propriedade dos trabalhos e permitem a sua
divulgação.

