I Concurso de Leitura Expressiva 2018

Procurando incentivar o gosto pela leitura, a Equipa da Biblioteca Escolar
lança o desafio aos alunos, convidando-os a participar no I Concurso de
Leitura Expressiva, que decorrerá em fase única.
O desafio consiste na declamação de um texto ou poema subordinado a
tema livre, em língua portuguesa.
Regulamento
1. O concurso de leitura expressiva é uma iniciativa da Equipa da
Biblioteca Escolar, em articulação com os professores titulares de 1º
ciclo e professores curriculares de 2º, 3ºciclo e ensino secundário e
decorrerá no dia 7 de fevereiro de 2018, às 10:05 horas, no
Auditório da Escola sede.
2. Os alunos que desejarem concorrer devem selecionar e preparar a leitura
expressiva de um texto ou poema que não deve ultrapassar uma página.
Esta seleção ficará ao critério dos alunos e professores envolvidos.
3. No caso dos alunos de 1º e 2ºciclos caberá aos professores envolvidos a
seleção dos textos ou poemas.
4. O texto ou poema deverá ser previamente entregue em suporte digital à
equipa da Biblioteca Escolar, pelo leitor, para uma possível compilação
final.
5. Em cada turma deverá haver apenas um texto ou poema a concurso, que
deverá ser lido individualmente.
6. A escolha do representante da turma, será feita em sala de aula, pelo
professor e pelos alunos da turma.
7. A inscrição efetua-se mediante preenchimento, pelo professor da turma,
de uma ficha disponibilizada na biblioteca, a partir de 5 de janeiro de
2018.
8. O prazo de entrega das inscrições termina no dia 19 de janeiro de
2018.
9. Seleção dos representantes de cada um dos anos de
escolaridade por escola
9.1.

Escola Secundária João de Barros e EB de Corroios
Os alunos representantes de cada uma das turmas dos anos de
escolaridade (5º, 6º, 7º, 8º, 9º, 10º, 11º e 12º ) realizam provas
entre 24 e 31 de janeiro, no dia estabelecido para o efeito, em
cada uma das escolas, sendo apurados os representantes por ano
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de escolaridade que irão estar presentes na final a realizar no dia
7 de fevereiro.
9.2.

EB de Miratejo, EB D. Nuno Álvares Pereira, EB José
Afonso
OS alunos realizam provas de apuramento apenas nos anos de
escolaridade em que houver mais do que uma turma.

10.
Cada aluno procederá à leitura do texto, em voz alta e expressiva,
tendo a liberdade de o ler com recurso ao papel ou dizê-lo sem suporte
(memorizado), não havendo penalização na avaliação qualquer que seja
a sua escolha.
Os alunos poderão dar espaço à sua imaginação, podendo
recorrer a todos os elementos semiológicos teatrais para
enriquecer a sua prestação, desde que cumpram o tempo
estritamente necessário para a leitura do texto.
11. A leitura do texto não deverá ultrapassar os cinco minutos.
12. A leitura será avaliada por um júri de 3 elementos: Professora
Bibliotecária e dois professores disciplinares.

13. Fase Final (7 de fevereiro): Em cada ciclo de ensino será
apurado o melhor leitor.
14. Cada aluno procederá à leitura do texto, em voz alta e expressiva, tendo
a liberdade de o ler com recurso ao papel ou dizê-lo sem suporte
(memorizado), não havendo penalização na avaliação qualquer que seja
a sua escolha.
Os alunos poderão dar espaço à sua imaginação, podendo
recorrer a todos os elementos semiológicos teatrais para
enriquecer a sua prestação, desde que cumpram o tempo
estritamente necessário para a leitura do texto.
15. A leitura do texto não deverá ultrapassar os cinco minutos.
16. A leitura será avaliada por um júri de 4 elementos, designados pela BE,
nomeadamente a Professora Bibliotecária, um professor de Língua
Portuguesa, a professora de Teatro e um aluno do ensino secundário.
Cada elemento do júri pontuará as prestações dos concorrentes tendo
em conta os seguintes critérios de expressividade: Audibilidade;
Percetibilidade; Articulação; Expressividade; Pontuação; Ritmo;
Criatividade na leitura; Postura corporal.
17. Em cada ciclo de ensino será apurado o melhor leitor.
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18.Não haverá recurso das decisões do júri.
19. Os resultados serão anunciados oportunamente no blogue da BE, no
Facebook e afixados no placard da Biblioteca.
20.
Os alunos premiados serão contemplados com um livro, um
diploma e um marcador de livros.
21. Todos os participantes serão contemplados com um marcador de livros e
um Diploma de participação.

A Equipa das Bibliotecas Escolares
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