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CONCURSO MAIS E MELHORES LEITORES 

REGULAMENTO 

Art.º 1º - Objetivos 

No âmbito do Plano Anual de Atividades da Rede de Bibliotecas de Ovar (RBO), as escolas do 

Concelho de Ovar promovem anualmente o Concurso “Mais e Melhores Leitores”. Como 

princípio geral orientador deste concurso está o prazer de ler, pretendendo-se estimular nos 

participantes o gosto pela leitura e o contacto com os livros, com o objetivo de promover a 

leitura autónoma nas escolas, de uma forma recreativa e estimular a prática da leitura. 

Art.º 2º - Condições gerais de participação 

A participação no concurso está aberta aos alunos do concelho de Ovar, através do correto 

preenchimento da ficha de inscrição, disponível nas escolas. Para efeito da participação no 

concurso, os participantes comprometem-se a submeter-se ao presente regulamento e às 

decisões dos diversos Júris. No caso de serem selecionados para a Final, os participantes não 

poderão concorrer sem a autorização expressa dos pais ou dos encarregados de educação. 

Ficam excluídos da possibilidade de participar os familiares diretos dos membros do Júri. 

ALDITURA 

Art.º 3º - Júri 

O Júri é formado pela Bibliotecária Municipal, Coordenador Interconcelhio da RBE e pelos  

professores bibliotecários (PBs) das escolas. 

Art.º 4º - Competências do Júri 

Cabe aos coordenadores das bibliotecas escolares e/ou PBs das escolas, a organização geral do 

concurso: seleção e fixação das obras de leitura a concurso, após consulta dos professores de 

Língua Portuguesa e professores titulares de turma; controlo do desenvolvimento; 

organização, divulgação e elaboração das provas finais. O Júri é soberano, não sendo possível, 

em qualquer circunstância, recorrer das suas decisões. Cabe ainda ao Júri decidir sobre 

quaisquer matérias omissas neste regulamento. 
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Art.º 5º - Fases do Concurso 

As provas serão organizadas em duas fases:  

 A fase de seleção - Eliminatórias a realizar nas escolas (durante o mês de Janeiro, 

sendo a data fixada pelo júri oportunamente divulgada): cada agrupamento  

selecionará o número de alunos definido elo júri para participarem na Final. 

  A final do concurso consiste numa prova de conhecimentos a realizar na Biblioteca 

Municipal de Ovar, no mês de Abril. 

Art.º 6º - Provas 

As provas (escrita e/ou oral) deverão avaliar os conhecimentos dos participantes sobre as 

obras e autores (vida e obra) selecionados. As eventuais situações de exaequo serão 

desempatadas através de um questionário oral. 

Art.º 7º - Prémios 

Todos os participantes na Final receberão um diploma de participação. Os três primeiros 

classificados, de cada ciclo de ensino, receberão prémios de acordo com a decisão do júri e os 

apoios de patrocinadores locais. 
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