MELHORES LEITORES DO MUNDO (MLM)
CALL 2021/2022
O PNL2027 lança a Call Melhores Leitores do Mundo (MLM). Temos
conhecimento da existência de boas práticas no âmbito da promoção da leitura
em contexto escolar, muitas vezes de natureza competitiva e, por isso mesmo,
motivacional, que identificam os maiores leitores com base no número de livros
requisitados por mês, período ou ano, para leitura domiciliária, na sala de aula
ou na biblioteca escolar, no âmbito da leitura autónoma, dos clubes de leitura
(CLE), dos 10 Minutos a Ler, da Educação Literária ou de outros projetos.
Inspirado nestas boas práticas, o PNL2027 convida as escolas a identificarem
os alunos que mais livros leram ao longo de cada ano letivo, com o objetivo de
premiar os que mais se interessam por livros e que mais leem.
1. A inscrição de cada escola para participar na fase de apuramento final dos
vencedores é feita no formulário MLM, entre 1 e 30 de setembro de 2021.
2. O prémio é dirigido às escolas do continente e respetivos alunos, de acordo
com as categorias: 1.º ciclo do EB; 2.º ciclo do EB; 3.º ciclo do EB e Ensino
Secundário (ES).
3. Serão atribuídos prémios aos melhores alunos leitores que ficarem em 1.º,
2.º e 3.º lugares no conjunto de alunos propostos pelas escolas, em cada
uma das categorias. As escolas com alunos vencedores recebem igualmente
um prémio.
4. O prazo para a recolha de dados pelas escolas inicia-se a 1 de outubro e
termina a 15 de junho.
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5. As escolas, bibliotecas escolares, departamentos curriculares ou docentes
responsáveis pela gestão desta iniciativa são soberanos relativamente aos
procedimentos de seleção dos alunos do estabelecimento que mais livros
leram entre outubro de 2021 e junho de 2022, em cada categoria.
6. O nome do melhor leitor e o número de livros lidos, em cada categoria em
que a escola concorre, é comunicado até 30 de junho, preenchendo o
formulário MLM.
7. A sessão de divulgação e entrega dos prémios às escolas e aos melhores
leitores do ano 2021/2022 ocorre até 15 de julho.
8. Na estatística de leituras não se incluem livros de apoio escolar, como
manuais, dicionários, gramáticas, livros de exercícios e outros.
9. O sigilo relativo aos títulos das obras lidas por cada aluno/a deve ser
garantido, não devendo estes em nenhuma circunstância ser revelados.
10. Cabe às escolas garantir as necessárias declarações de consentimento dos
encarregados de educação relativamente à participação dos seus educandos
na iniciativa Melhores Leitores do Mundo (MLM), respeitando o RGPD.
11. O PNL2027 divulgará amplamente os resultados deste prémio, solicitando às
escolas vencedoras que também o façam, dando relevo aos alunos MLM.
12. Os prémios são atribuídos às escolas vencedoras, sendo 1000€ destinados
à aquisição de livros, equipamentos, serviços e/ou deslocações, e 500€
dirigidos à compra de vouchers a adquirir pela escola e a oferecer a cada
aluno vencedor.
13. Todas as escolas e docentes envolvidos nesta iniciativa receberão um
certificado de participação.
14. No sentido de assinalar o lançamento desta iniciativa, o PNL2027
atribuirá às primeiras 20 escolas que se inscrevam nos MLM 2021/22,
com comprovadas boas práticas de reconhecimento dos seus top
leitores, uma verba de 1000€ (não acumulável com os CLE e 10 Minutos a
Ler).
15. A candidatura à atribuição desta verba, a ocorrer em 2021, é realizada no
mesmo formulário em que se efetua a inscrição.
A validação e apreciação das práticas comunicadas serão realizadas pelo
PNL2027, não sendo a sua decisão passível de recurso.
Participe!
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Cronograma:
Ações
MLM 2021/22
Inscrição das
escolas
Recolha de dados
das leituras dos
alunos
Identificação dos
melhores leitores
Divulgação e
atribuição de
prémios
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