
Concurso Nacional de Leitura 2020-2021 

 
 

O Concurso Nacional de Leitura encontra-se em marcha na Escola Camilo 

Castelo Branco. 

A 14.ª Edição do Concurso Nacional de Leitura (CNL) decorre entre o dia 7 de 

outubro de 2020, data oficial de abertura e o dia 5 de junho de 2021, dia da 

grande final, em Oeiras. 

Cabe ao Plano Nacional de Leitura 2027 (PNL2027) a iniciativa e o 

desenvolvimento do CNL, ao longo de quatro fases consecutivas: Fase 

Escolar/Concelhia, Fase Intermunicipal e Fase Nacional.  

A fase Escolar/Concelhia, agora em curso, é da responsabilidade das Bibliotecas 

Escolares, englobando as provas escritas nas escolas e posteriormente as 

provas de leitura expressiva e de argumentação oral, sendo um júri nomeado 

para o efeito. O júri é constituído por um elemento da escola e outro da 

Comunidade Educativa, a quem cabe apurar os 12 vencedores: 3 alunos em 

cada nível de ensino. 

A participação no Concurso está aberta a todos os alunos do 1.º, 2.º e 3.º CEB 

da Escola Camilo Castelo Branco.  

As leituras selecionadas para esta primeira etapa são: 

 

1.º CEB: 

Anos 1.º momento (out/dez) 2.º momento (jan/fev) 

1.º Os amigos de Lia de Inês Oliveira  

2.º 
A girafa que comia estrelas de José Eduardo 
Agualusa 

3.º 
O dia em que o meu bairro ficou de pantanas de 
Afonso Cruz e Rosário Alçada Araújo A Árvore de Agulha de J. R. 

King 
4.º A maior flor do mundo de José Saramago 

 



2º. CEB:  

Anos 1.º momento (out/dez) 2.º momento (jan/fev) 

5.º A menina do mar de Sophia de Mello B. Andresen O guarda da praia de Maria 
Teresa Maia Gonzalez 

 6.º O principezinho de Antoine de Saint-Exupéry 

3.º CEB:  

Anos 1.º momento (out/fev) 

7.º 
8.º  
9.º 

O velho que lia romances de amor de Luís Sepúlveda. 

 

 Boas leituras! Ler em 2020/2021 é deixar voar o pensamento para um lugar 

melhor!  

 

                                                       

Escola Camilo Castelo Branco, 22 de janeiro de 2021 

 

 


