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OLIMPÍADAS DA LEITURA 

REGULAMENTO 

1. As Olimpíadas da Leitura têm como objetivos: 

 Promover a educação linguística e literária no ensino básico; 

 Ler textos literários, portugueses e estrangeiros, de diferentes épocas e de géneros 

diversos; 

 Promover hábitos de leitura; 

 Promover a competência leitora; 

2. As Olimpíadas da Leitura realizam-se anualmente e são disputadas em cinco níveis:  

 alunos do 5ºano de escolaridade.  

 alunos do 6º ano de escolaridade.  

 alunos do 7º ano de escolaridade.  

 alunos do 8º ano de escolaridade. 

 alunos do 9º ano de escolaridade. 

2.1. Para todos os níveis haverá três eliminatórias e uma final;  

2.2. As provas serão resolvidas individualmente;  

2.3. Decorrerão nos três períodos letivos em dias e horas a determinar pelos docentes;   

2.4. Os alunos participantes serão classificados numa escala de 1 a 100 em cada prova; 

2.5. Os três alunos de cada nível de escolaridade, que ao longo do ano obtiverem no somatório 

das provas a melhor classificação, passam à fase final; 

2.6. A prova final apurará um vencedor em todos os níveis. 

 

3. Organização das provas  

3.1. O coordenador da secção de português coordenará “As Olimpíadas de Leitura” do 2.º e 3.º 

ciclo e a professora bibliotecária as do 1.º ciclo e serão apoiados pelos elementos da equipa  da 

biblioteca escolar.   

3.2. Os docentes que lecionam os diferentes níveis de escolaridade selecionam os livros a 

concurso e realizam as respetivas provas com o apoio da biblioteca escolar.  
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3.3. Para cada prova estabelecem as respetivas cotações e critérios de classificação. 

4. Final  

4.1. A prova final para todos os níveis decorrerá em junho, em local , data e hora a definir;  

4.2. A prova final terá a seguinte estrutura:  

 Prova oral 

 Prova de argumentação e improvisação 

 

4.3.Podem assistir à final alunos, docentes e encarregados de educação. 

 

4.4. Os alunos participantes na final recebem um diploma e os vencedores serão propostos 

para o quadro de mérito. 


