
AGRUPAMENTO DE ESCOLAS MIGUEL TORGA 

ESCOLA BÁSICA 2, 3 DE D. PEDRO IV 

BIBLIOTECA ESCOLAR/CENTRO DE RECURSOS EDUCATIVOS 

Atividade “Olimpíadas da Leitura” 

A Biblioteca da Escola, em articulação com o Subdepartamento de Língua 

Portuguesa, promove a atividade “Olimpíadas da Leitura”. Estas terão início no dia 1 

de fevereiro de 2013 e terminarão no dia 1 de março de 2013. 

Objetivo:   

 Promover o gosto pela leitura e levar os alunos a contactar mais 

frequentemente com os livros e com os autores, de forma lúdica e divertida. 

Podem inscrever-se todos os alunos que frequentam a Escola Básica 2,3 de D. Pedro 

IV. 

Regulamento: 

 

1. Os alunos devem inscrever-se no concurso para poderem participar; 

2. A inscrição far-se-á na Biblioteca; 

3. No ato da inscrição, os alunos receberão uma caderneta onde será colocado 

um selo por cada livro lido; 

4. A escolha e requisição dos livros a ler deve ter por base a lista de obras 

selecionadas, que se encontram expostas nas vitrinas da biblioteca; 

5. No ato da requisição, os alunos receberão uma ficha de leitura que deverão 

preencher, assim que terminem a leitura do livro e entregar na biblioteca 

para correção; 

6. Cada livro não poderá estar requisitado mais de cinco dias úteis; 

7. Após a entrega do livro e da ficha de leitura corretamente preenchida, será 

colocado um selo nas cadernetas dos alunos; 

8. Além dos livros da lista, por cada livro lido a mais, requisitado na biblioteca, 

os alunos receberão um selo extra; 

9. Os alunos poderão desistir em qualquer altura, se assim o desejarem, mas 

devem comunicar a sua desistência na BE/CRE e entregar as cadernetas que 

receberam no ato da inscrição; 

10.  As Olimpíadas serão ganhas pelo aluno que, primeiro, preencher a caderneta; 

11. O prémio a atribuir é constituído por livros. 

 

 

Nota: As fichas de leitura serão todas lidas e cuidadosamente analisadas, devendo 

cada participante preenchê-las com correção. Caso as fichas não sejam corretamente 

preenchidas, os participantes poderão ser desqualificados.                                               

                                                                

 

A Biblioteca Escolar 


