
 

  

16.ª EDIÇÃO DO CNL 
FASES DO CONCURSO 

Fase Escolar/Municipal 

 1º momento – Externato Cooperativo da Benedita: 11 de janeiro de 2023, 14h30m – apresentação oral 

 2º momento 
Prova escrita: 24 de fevereiro de 2023, 11h30 – realizada à distância, na biblioteca escolar 
Prova de leitura e argumentação: 27 de fevereiro de 2023, 14h30 – Biblioteca Municipal de Alcobaça 

Fase intermunicipal 

 Comunidade Intermunicipal do Oeste 
Prova escrita: data a definir 
Prova oral. Data a definir 

Fase Nacional 

 Prova escrita de pré-seleção em linha – 15 de maio de 2023; realizada à distância, na biblioteca escolar ou 
em local a designar 

 Prova de vídeo – a enviar entre 9 e 14 de maio de 2023; realização de um vídeo apresentando um spot a 
recomendar o livro favorito 

 Prova oral de palco – 3 junho de 2023 

REGULAMENTO DA PROVA A REALIZAR NO ECB 

3º CICLO DO ENSINO BÁSICO 

Destinatários: Alunos do 3º Ciclo do Ensino Básico 

Obra selecionada: Romance de Amadis, de Afonso Lopes Vieira 

Condições de participação: 

 Inscrever-se no Concurso. 

 Ler a obra selecionada. 

 Respeitar as regras constantes do Regulamento, bem como as decisões do júri. 

 Participar, de modo disciplinado, nas eliminatórias. 

 Entregar ao DT uma autorização do Encarregado de Educação (caso o aluno seja 
selecionado para as fases seguintes). 

Calendarização: 

 Inscrição, junto da professora de Português, até ao dia 16 de dezembro de 2022. 

 Leitura autónoma da obra. 

 Apresentação oral da leitura efetuada (duração máxima: 10 minutos; se houver 
recurso a power point, terá limite máximo de 5 diapositivos): no dia 11 de 
janeiro de 2023, às 14h30m, em sala a designar. 

 

Normas de participação: 

 Caso o aluno concorrente falte à prova, não poderá realizá-la noutra data. 

 O aluno que perturbe a realização da prova fica impedido de participar no concurso. 

 Cabe ao júri decidir todas as situações omissas neste regulamento. 

Júri: 

 O júri da prova de escola é constituído pela coordenadora da Biblioteca e duas professoras de Português. 

O regulamento geral do concurso deve ser consultado em: 
https://www.pnl2027.gov.pt/np4/file/3534/vers_o_final_corrigida_Regulamento_CNL.pdf 

Benedita, 22 de novembro de 2022 

https://www.pnl2027.gov.pt/np4/file/3534/vers_o_final_corrigida_Regulamento_CNL.pdf

