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1. INTRODUÇÃO 
A atividade promovida pela Biblioteca “O Melhor Leitor” abrange qualquer aluno 
do 2º Ciclo da escola; 
 
Os livros serão livremente escolhidos pelos alunos; 
 
Serão apenas consideradas válidas para a atividade as leituras de obras 
existentes na Biblioteca; 
 
Será considerado o melhor leitor o aluno que, ao longo do ano letivo, ler o 
maior número de livros;    
 
Aos vencedores da atividade serão atribuídos prémios (livros) no final do ano.  
 
2. OBJETIVOS 
A atividade visa consolidar hábitos de leitura no âmbito da requisição 
domiciliária, estabelecendo uma relação de proximidade com os livros. 
 
3. FUNCIONAMENTO 
O concurso é aberto a todos os alunos do 2º Ciclo da Escola EBI de Miraflores. 
A Biblioteca tem um dossier específico para a requisição dos livros. 
 
Por cada cinco livros requisitados, o aluno deverá preencher uma ficha de 
leitura. Cada requisição tem a duração de 15 dias, sendo permitido o 
prolongamento por mais uma vez quando solicitado. 
 
O período do concurso termina a 31 de Maio de 2013. 
 
4. PERIODICIDADE 
Os três melhores leitores de cada ano são selecionados por período e serão 
entregues prémios/diplomas no final do 3º período. 
 
5. CRITÉRIOS DE SELEÇÃO 
Os melhores leitores serão aqueles que requisitarem mais livros e fizerem mais 
fichas de leitura. Em caso de empate, será através da ficha de leitura que a 
equipa da Biblioteca decidirá. 
 



6. COMPOSIÇÃO DO JÚRI 
O júri será constituído pelos elementos da equipa da Biblioteca. 
 
7. DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS DO CONCURSO 
A divulgação dos alunos premiados será feita no final de cada período nos 
placares da Biblioteca e em outros meios que a equipa da Biblioteca decidir. 
 
8. PRÉMIOS 
Serão atribuídos prémios (livros) e diplomas no final do 3º período. 
A data de entrega dos prémios será na Biblioteca na última semana de Maio. 
 
 
 
 
                                                                     Miraflores, 24 de setembro de 2012   
                                                                          A coordenadora da Biblioteca 
                                                                                          Lídia Mendes 
 
 
 
  
 
 
         
 
 
 


