
 
 
 
 
 
 
 

 
O 1º Concurso de Leitura em Voz Alta pretende assumir-se como um evento de forte 
pendor cultural que procura celebrar a leitura em voz alta e promover hábitos de leitura 
na comunidade. 
Procurando novas formas de atingir e aprofundar estes objetivos, o 1º Concurso de 
Leitura em Voz Alta desafia os participantes a gravarem um vídeo da sua leitura em voz 
alta de um excerto de obra literária. 
Pretende-se, deste modo, celebrar a alegria e a qualidade da leitura em voz alta. 
Os vencedores do concurso serão conhecidos no decorrer da Semana das Leituras/ 
Encontros com as Artes 2021. 
Os prémios resultam duma angariação da Biblioteca Escolar do AEG. 
 

I. OBJETIVO 
O objetivo principal do Concurso de Leitura em Voz Alta é estimular o gosto pela leitura 
em voz alta e, ao mesmo tempo, promover hábitos de leitura na comunidade. 
 

II. DESTINATÁRIOS 
São destinatários do Concurso de Leitura em Voz Alta, os alunos 1º, 2º e 3º Ciclos do 
Agrupamento de Escolas de Góis. 
 

III. CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 
1. Qualquer aluno pode participar no concurso, através duma apresentação individual. 
2. O concurso é publicitado no site do Agrupamento de Escolas de Góis 
(http://www.aegois.com/site/) e Facebook (https://www.facebook.com/Agrupamento-
de-Escolas-de-G%C3%B3is-318559125185732/) . 
3. A participação implica a aceitação das presentes normas. 

IV. OS TRABALHOS 
1. Cada aluno concorrente pode submeter a concurso apenas um trabalho. 
2. Os trabalhos deverão valorizar a leitura em voz alta, em detrimento de outras formas 
de expressão. 
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4. A escolha do género e do texto literário a apresentar oralmente é livre. No entanto, a 
BE/CRE pode disponibilizar um conjunto de poemas meramente sugestivos e adequados 
para a leitura em voz alta. 
5. Os trabalhos deverão ser gravados em vídeo, com uma duração entre 45 e 120 
segundos (máx. de 2 minutos). O nome dos ficheiros deverá respeitar o seguinte critério: 
“CLVA_primeio nome do aluno_último nome do aluno_Ciclo_escola” 
Exemplo: CLVA_jose_castanheira_1ºciclo_ebgois. 
6.  Os trabalhos deverão ser enviados para o endereço de email  biblioteca@aegois.com 
até ao último dia letivo do 2º período 2020/2021. 
7.  No email referido no ponto 6 deverá constar: 
• aluno(a) participante (nome, idade, ano de escolaridade, turma). 
• estabelecimento de ensino de que faz parte. 
• o texto lido (no corpo do mail ou em anexo). 
• a informação sobre o autor e obra a que se refere o excerto. 
 

V. CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 
Os trabalhos serão avaliados de acordo com os seguintes critérios: 
1. Dicção 
2. Fluência 
3. Ritmo 
4. Intenção 
5. Compreensão do texto 

 

VI. JÚRI E AVALIAÇÃO 
O júri será constituído por três elementos: um elemento da Direção do AEG, um 
elemento docente de Português e um elemento da Equipa da BE/CRE. 
 

VII. VENCEDORES E PRÉMIOS 
1. Os prémios são atribuídos aos concorrentes, distribuídos da seguinte forma: 

a) Vencedor - 1º Ciclo 
b) Vencedor - 2º Ciclo 
c) Vencedor - 3º Ciclo 

2. Poderão ser concedidas menções honrosas a outros concorrentes. 

3. Os vencedores serão divulgados publicamente no site do Agrupamento de Escolas de 
Góis, anteriormente referido, e os prémios serão entregues durante uma cerimónia a 
decorrer no âmbito da Semana das Leituras e Encontros com as Artes 2021. 
 
4. O transporte para a presença na cerimónia de entrega dos prémios deverá ser 
assegurado pela entidade organizadora, caso seja necessário.  
 

VIII. CLÁUSULAS ESPECÍFICAS 
1. Caberá ao júri decidir sobre os casos omissos nas presentes normas. 
2. Das decisões do júri não haverá recurso. 
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