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No passado dia 5 teve lu-
gar em Peniche a Fase Mu-
nicipal do Concurso Nacional 
de Leitura (CNL) 2020. Esta 
fase, da responsabilidade 
da Biblioteca Municipal, teve 
como objetivo a seleção dos 
alunos que representarão 
o concelho de Peniche na 
Fase Intermunicipal, que 
decorrerá em Arruda dos Vi-
nhos, no dia 16 de abril. 

Houve dezoito alunos 
a concurso, seis em cada 
nível de ensino (1º, 2º e 3º 
ciclos), sendo três do Agru-
pamento de Escolas D. Luís 
de Ataíde e outros três do 
Agrupamento de Escolas 
de Peniche. No Secundário 
os alunos ficaram automa-
ticamente selecionados na 

Escolhidos 
os representantes 

no concurso de leitura

Houve dezoito alunos a concurso

Fase Escolar. 
Os alunos do 1º ciclo fo-

ram convidados a ler “A me-
nina que detestava livros”, 
de Manjusha Pawagi; os do 
2º Ciclo leram “Charlie e o 
grande elevador de vidro”, 
de Roald Dahl; e os do 3º 
Ciclo conheceram Jorge 
Amado através da sua obra 
“O Gato Malhado e a Andori-
nha Sinhá”.

Apurados os resultados 
finais das provas escrita e 
oral, o júri – constituído por 
Eduarda Mota (professora e 
coordenadora interconcelhia 
das Bibliotecas Escolares), 
Ilda Lopes (Bibliotecária da 
Escola Superior de Turis-
mo e Tecnologia do Mar) e 
Carlos Almeida (professor) 

- anunciou que os vence-
dores ex-aequo eram: no 1º 
ciclo, Madalena Glória (alu-
na da Escola EB1 Velha) e 
Camila Coelho (aluna da Es-
cola EB1 Filtro); no 2º ciclo, 
Lara Esteves (aluna da EBI 
123 de Peniche) e Marcos 
Simões (aluno da EB 23 D. 
Luís de Ataíde); no 3º ciclo, 
Pedro Silva (aluno da EB 23 
D. Luís de Ataíde) e Matilde 
Luís (aluna da EBI 123 de 
Peniche).

Todos os concorrentes 
tiveram direito a um certi-
ficado de participação e a 
algumas lembranças, que 
incluíram um livro para cada 
um. Os vencedores acumu-
laram um jogo de tabuleiro 
divertido e didático.


