Concurso "O melhor leitor do ano letivo 2OL5-2OL6"
REGUTAMENTO

A t2 de Outubro de 2A1,4, a Escola Bdsica e Secunddria de Velas langa o concurso "O melhor
leitor do ano letivo 20t5-20t6"que decorre entre esta data e o final do terceiro periodo letivo,
tendo sempre em vista o prazer de ler e o incentivo ao ato concreto de ler e de estar em
contacto com os livros.
A participag5o no concurso estd aberta a toda a comunidade escolar.
I. OBJETIVOS

O objetivo central do Concurso Nacional de Leitura 6 estimular o treino da leitura

e

desenvolver compet6ncias de expressSo escrita e oral.

ll. DESTINATARIOS - Alunos do Ensino B6sico e do Ensino Secunddrio e todos os colaboradores
da escola.

ilr. CALENDARTZACAO

O Concurso ,"O melhor leitor do ano letivo 2Ot5-2Ot6" desenrola-se em tr6s Fases
consecutivas, correspondentes aos tr6s periodos letivos.
INSCRICAO

-

A inscrigdo serd feita junto da coordenadora da BE, durante o m6s de outubro.

A escola constituird um Jf ri interno a quem cabe apurar as obras lidas pelos concorrentes,
bem como o vencedor.

Ap6s a leitura de cada livro da BE, ou de outra proceddncia, serd dado um autocolante com
a personagem do "Papalivros" que serd colado no marcador entregue durante o m€s de

outubro.
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Em caso de d(vida quanto i leitura efetiva do livro em causa, poderdo ser colocadas quest6es
sobre o contefdo do mesmo, por um elemento da equipa da BE (Professores: Elisa vicente,
Goreth Brasil, Eduardo Tereso, Rosa Duarte, Natalie Borges, AndreiaPereira, Ana Paula Silva,
Anabela Sousa .

P16mios:
No final de cada periodo, serd entregue um pr6mio ao melhor leitor e no final do ano letivo

serd entregue o pr6mio de melhor leitor do ano letivo.
Os prdmios a atribuir aos vencedores, no final de cada periodo, serd definido pelo Conselho

Executivo o pr6mio do melhor leitor de todo o ano letivo serd um livro
selecionado na feira do livro.

i escolha do vencedor,

cada participante receberd um certificado nominal de participagdo.
V. CLAUSU tAS ESPEC1FICAS

Qualquer situagSo ndo contemplada neste regulamento serd decidida pelos elementos da
equipa da BE.

