Livros
Autor

Título
O beijo da palavrinha

Mia Couto

1ª

António Torrado

1ª Trinta por uma linha

Oscar Wilde

1ª O gigante egoísta seguido de O Príncipe Feliz

Margarida Botelho

2ª As cozinheiras de livros

Maria Alberta Menéres (trad.)

2ª Contos de Perrault

Álvaro Magalhães

3ª O senhor do seu nariz e outras histórias

Organizem-se em equipa e comecem já a ler!
A Batalha vai ser renhida!!!

Autor

Título

Sophia de Mello Breyner Andresen

1ª A fada Oriana

Luísa Ducla Soares

1ª

Três histórias do futuro

António Mota

1ª

Pedro Alecrim

Alves Redol

1ª

A vida mágica da sementinha

Maria Teresa Maia Gonzalez

2ª

O Clube das Chaves mergulha nos oceanos

Maria Alberta Menéres

2ª

Ulisses

Alice Vieira

3ª

Rosa, minha irmã Rosa

Miguel Torga

1ª

Bichos

Luís Sepúlveda

1ª

História de uma gaivota e do gato que a ensinou a voar

Alice Vieira

1ª

Leandro, Rei da Helíria

Maria Teresa Maia Gonzalez

1ª

A lua de Joana

Sophia de Mello Breyner Andresen

2ª

Histórias da terra e do mar

Robert Louis Stevenson

2ª

A ilha do tesouro

Teolinda Gersão

3ª

A mulher que prendeu a chuva e outras histórias
Título

Ondjaki

1ª

Os da minha rua

Oscar Wilde

1ª

O fantasma de Canterville

José Mauro de Vasconcelos

1ª

O meu pé de laranja lima

John Boyne

1ª

O rapaz do pijama às riscas

José Gomes Ferreira

2ª

Aventuras de João Sem Medo

Antoine de Saint-Exupéry

2ª

Cornelia Funke

3ª

O Principezinho
Coração de Tinta

Autor

Autor

Antonio Skármeta
Susanna Tamaro
João de Aguiar
Emily Brönte

2º
Escalão

Título

Autor

Mário de Carvalho
Bernhard Schlink
Mário Zambujal

1º
Escalão

Título
A arte de morrer longe
O leitor
Crónica dos bons malandros
1ª
O carteiro de Pablo Neruda
2ª Vai onde te leva o coração
1ª
1ª
1ª

2ª
3ª

Inês de Portugal
O Monte dos Vendavais

3º
Escalão

4º
Escalão

FORMA A TUA

EQUIPA

E VENCE ESTA
5º
Escalão

BATALHA DOS LIVROS

Fase Local: 7 de janeiro





O que é a Batalha dos Livros?

A Batalha dos Livros é um concurso que incentiva a leitura autónoma realizada
por alunos do 3º ao 12º ano de escolaridade. Encoraja a leitura de bons livros e a
competição saudável entre pares. Este concurso é uma iniciativa da Rede Concelhia de Bibliotecas de Olhão (RBO).



Como se processa a participação dos alunos?



Os estudantes participam lendo os livros que constam da lista apresentada pela
entidade promotora (RBO) para cada escalão, criando equipas e inscrevendo-se
nas BE de cada agrupamento.



Quais são os escalões?



Como se processa a “batalha”?



A “batalha” processa-se em três fases: uma “local”, para apuramento da equipa
vencedora de cada escalão por escola (no 1º escalão, serão apuradas 2 equipas se o agrupamento tiver mais do que 1 escola 2,3); uma “concelhia”, que
coloca em confronto as equipas vencedoras de cada escola/agrupamento, para
apuramento dos vencedores concelhios: e uma “interconcelhia” entre os vencedores concelhios de cada escalão.
Cada equipa, constituída por 4 elementos, deverá ter um nome e um lema.
Para a fase local, as equipas terão que ler quatro obras (três no 1º escalão). Nesta
fase, os concorrentes responderão a 10 perguntas sobre cada um dos 3/4 livros
selecionados para o seu escalão. A resposta deverá ser sempre o título da obra ou
o nome do autor. As equipas que ficarem apuradas para a fase concelhia terão de
ler mais duas obras . Para a 3ª fase, os apurados lerão mais um livro. As provas de
cada fase terão questões de todos os livros lidos até esse momento.



Quais são os benefícios para as crianças / jovens?



As crianças / jovens melhoram os seus hábitos de leitura e divertem-se numa
disputa saudável entre pares, envolvendo os colegas, os professores e a família.
Este concurso pretende ainda ser um o contributo para a consecução dos objetivos
do currículo e metas de aprendizagem na disciplina de Português.



Qual o prazo de inscrição?

Fase Concelhia: 18 de março
O concurso tem duas rondas de questões:
1ª ronda: Fase de conquista de terreno (pontos) - A cada equipa é dado o direito de obter um determinado território próprio.
Batalha: 2 perguntas a cada equipa (à vez), com 20 segundos para a resposta. A pergunta pode ser
repetida mas o tempo não para.
Resposta certa = aumenta o território / tem pontuação (título + autor / 2+1 pontos).
Resposta Errada / não responde = não obtém território / tem 0 pontos.
Todos passam à 2ª ronda com os pontos que obtiverem (máximo 6 pontos).

1º escalão - 3º e 4º anos de escolaridade
2º escalão - 5º e 6º anos de escolaridade
3º escalão - 7º e 8º anos de escolaridade
4º escalão - 9º e 10º anos de escolaridade
5º escalão - 11º e 12º anos de escolaridade



 Cada equipa deve ler as obras selecionadas para o seu escalão e responder, por escrito, a um
questionário constituído por 40 questões - 10 por livro. No caso do 1º Escalão serão apenas 30 questões - 10 por livro.
 O tempo gasto com a realização do questionário será o elemento decisivo para o desempate. O
tempo limite é de 90 minutos.
 Por cada escalão será apurada uma equipa vencedora, que representará a escola na fase concelhia.
Cada elemento da equipa receberá um certificado de participação.
Os alunos das equipas vencedoras receberão um prémio e um certificado.



A inscrição das equipas deverá ser realizada, na Biblioteca Escolar, até dia 15 de
novembro.

2ª ronda: Fase de defesa/ataque - Têm agora que defender o que já conquistaram e tentar expandir a
pontuação (terreno conquistado!)
Batalha: 5 perguntas em desafio. Responde quem for mais rápido a carregar na campainha
Se acertarem somam a pontuação.
Se errarem (ou não responderem depois de carregarem na campainha) perdem a pontuação que
daria a resposta certa (título e/ou nome 2+1 pontos)
Se ninguém tocar a campainha em 20 segundos, levam todos zero pontos e passa-se à questão
seguinte.
Importante: Na segunda ronda podem carregar na campainha quando quiserem (ainda durante a pergunta, que será interrompida assim que a campainha tocar).
O temporizador de 20 segundos arranca ao som da campainha.
Quem tem a luz acesa sabe que é ele a responder! Ao cronómetro isso é irrelevante.
Não existe repetição da pergunta.
Vencedor final:
A equipa que tenha obtido maior território / pontuação na soma das duas rondas.
Empates: 1 (Uma) questão a eliminar (morte súbita) com 20 segundos para resposta (tal como as da
2ª fase).
Os alunos das equipas vencedoras receberão um prémio e um certificado.

Fase Interconcelhia: 29 de abril
Nesta fase repetem-se os procedimentos da fase concelhia.

