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Regulamento  
 

3ª Edição (2020/2021) 
 

       O concurso “Ser leitor é cool!” é organizado pelos professores bibliotecários dos 

grupos interconcelhios da Rede de Bibliotecas Escolares dos concelhos de Alcácer do 

Sal, Alter do Chão, Arronches, Avis, Campo Maior, Castelo de Vide, Crato, Elvas, 

Estremoz, Fronteira, Gavião, Marvão, Monforte, Mora, Nisa,  Ponte de Sor, Portalegre e 

Sousel, com o apoio das CIBE e destina-se a todos os alunos destes concelhos. 

O concurso tem como objetivos a promoção da leitura e o desenvolvimento da  

expressão e compreensão escrita e oral. Está organizado em 4 escalões: 3.º ano, 4.º ano, 

5.º ano e 6.º ano. 

A terceira edição do concurso decorrerá em Estremoz (presencialmente ou 

online, em função das condições sanitárias), cabendo a este concelho a organização da 

fase final, com o apoio de parceiros locais. 

 

 

FASES DO CONCURSO 
 

INSCRIÇÕES 
As inscrições deverão ser efetuadas  até ao dia 18 de dezembro de 2020 no formulário 
de inscrição disponível através do link: https://forms.gle/RoQvwK3wh5wv2iNRA 
 
Cada agrupamento deverá elaborar um regulamento interno de procedimentos 
relativos à primeira e à segunda eliminatórias. 

 

Os excertos/poemas a selecionar deverão respeitar as seguintes orientações: 

- 3.º ano - leitura de 10 linhas ou um poema; 

- 4.º ano - leitura de 12 linhas ou de um poema; 

- 5.º e 6.º ano - leitura de 15 linhas ou de um poema. 

https://forms.gle/RoQvwK3wh5wv2iNRA
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Ao longo das várias eliminatórias, os  jurados deverão ter em conta os seguintes critérios 

de seleção, pontuados de 1 a 5: 

- Fluência da leitura; 

- Expressividade; 

- Respeito pela pontuação/entoação; 

- Articulação.  

 

Recomenda-se, em todas as fases, a escolha de um excerto adequado à faixa etária do 

aluno, bem como ao seu ano de escolaridade. A participação de cada aluno não deverá 

exceder os 5 minutos. 

Cada docente responsável poderá gerir as datas de acordo com a sua escola. Sugere-se 

que os responsáveis pelo concurso em cada escola/agrupamento sejam os 

coordenadores das Bibliotecas Escolares. 

 
No sentido de criar um repositório aberto com a leitura dos alunos envolvidos, foi 

criado um podcast - https://anchor.fm/leitorescool.  

 

Para divulgar os podcasts criados pelos alunos participantes, os coordenadores das 

Bibliotecas Escolares deverão enviar a respetiva gravação (com indicação da escola, do 

poema/texto lido e dos dados do aluno) para o email bibescolaresalentejopt@gmail.com 

(cada agrupamento/escola deve respeitar as normas de proteção de dados dos alunos, 

pedindo autorizações aos encarregados de educação, se necessário).  

 

Para divulgação de todas as atividades referentes a este concurso, nas diferentes redes 

sociais, deverão usar a hashtag #serleitorcool 

 

 
 

1.ª FASE 

 
 

Esta primeira fase é da responsabilidade dos professores titulares de turma/ professores 
de Português.  
Os professores deverão selecionar 2 alunos por turma que irão à 2.ª fase a realizar ao 
nível do agrupamento/escola. 

https://anchor.fm/leitorescool
mailto:bibescolaresalentejopt@gmail.com


SER LEITOR É COOL! 
 
CONCURSO INTERCONCELHIO DE LEITORES 
Edição 2020/2021 

 
 

2.ª FASE 

 
 

Esta fase é da responsabilidade da biblioteca escolar da escola sede do 
agrupamento/escola.  
Tem como objetivo o apuramento de um aluno, por ano de escolaridade, que 
representará o seu agrupamento/escola na fase final. 
  
 

FASE FINAL 

 
 

A fase final decorre no concelho responsável pela organização de cada edição do 

concurso, sendo, no presente ano letivo, Estremoz.  

 

Esta fase terá lugar no dia 13 de maio de 2021, no Teatro Bernardim Ribeiro, Estremoz, 

ou online, em canais a divulgar oportunamente, caso não seja possível a realização do 

evento presencialmente.  

 

No dia 25 de outubro de 2021, Dia Internacional das Bibliotecas Escolares, será feita a 

apresentação dos trabalhos premiados e a entrega dos prémios numa cerimónia 

pública, organizada pelo concelho responsável pela organização desta edição, Estremoz. 

 

Será apurado um vencedor por cada ano de escolaridade e a todos os participantes será 

atribuída uma menção honrosa. A escolha do texto/poema a ler na final ficará ao critério 

do júri do concurso, cuja composição será divulgada oportunamente. 

 
Tal como aconteceu nas fases anteriores, o júri observará os seguintes critérios 
pontuados de 1 a 5: 
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- Fluência da Leitura; 
- Expressividade; 
- Respeito pela pontuação/entoação; 
- Articulação. 


