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Livros  

   Autor                                            Título 

1ª Miguel Sousa Tavares  O segredo do rio  

1ª António Mota  A melhor condutora do mundo  

1ª António Torrado  O mercador de coisa nenhuma  

2ª Isabel Zambujal  A menina que sorria a dormir  

2ª Pedro Seromenho A cidade que queria viver no campo 

2ª Luis Sepúlveda  História de um gato e de um rato que se tornaram amigos  

 
1º  

Escalão  

   Autor                                            Título 

1ª Ondjaki  A bicicleta que tinha bigodes  

1ª Ilse Losa  O príncipe nabo  

1ª Virginia Woolf  A viúva e o papagaio  

1ª Ana Maria Magalhães e Isabel Alçada  Missão impossível  

2ª José Jorge Letria  Quando o homem beijou a Lua  

2ª Luis Sepúlveda  História de um caracol que descobriu a importância da lentidão  

2º  Escalão    

   Autor                                            Título 

1ª Afonso Cruz Os livros que devoraram o meu pai 

1ª Gayle Forman Se eu Ficar  

1ª John Boyne A coisa terrível que aconteceu a Barnaby Brocket  

1ª Lewis Carroll Alice no país das maravilhas  

2ª Roald Dahl GGG: o grande gigante gentil  

2ª Tim Bowler O rapaz que ouvia as estrelas  

 
3º  

Escalão  

   Autor                                            Título 

1ª Veronica Roth Convergente  

1ª George Orwell  O triunfo dos porcos  

1ª Ondjaki  Os da minha rua  

1ª Peter Carey  O Japão é um lugar estranho  

2ª Romain Puértolas  A menina que engoliu uma nuvem do tamanho da Torre Eiffel  

2ª Nuno Nepomuceno  O espião Freelancer - Livro I  

4º  
Escalão  

  

   Autor                                            Título 

1ª João Tordo O bom inverno  

1ª Richard Zimler O último Cabalista de Lisboa  

1ª Aldous Huxley  Admirável Mundo Novo  

1ª Carlos Ruiz Zafón  Marina  

2ª Nuno Camarneiro Debaixo de algum céu 

2ª Cornelia Funke  Inkheart:  Coração de Tinta 

5º  
Escalão  

  

FORMA A TUA  

EQUIPA  
 
E VENCE ESTA 

BATALHA DOS 
LIVROS 

2016-2017 

http://www.wook.pt/authors/detail/id/2064420


 O que é a Batalha dos Livros?    
 

     A Batalha dos Livros é um concurso que incentiva a leitura autónoma realiza-
da 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 de 
Bibliotecas de Olhão (RBOlhão). 

 

 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 BEs de cada agrupamento. 

 

 Quais são os escalões?    
 

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 

 
 

 Como se processa a “batalha”?    
 

     A “batalha” processa-se em duas 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 EB2,3) e uma “concelhia”, 
que coloca em confronto as equipas vencedoras de cada escola/agrupamento, 
para apuramento dos vencedores concelhios.    
 

Cada equipa, constituída por 4 elementos, deverá ter um nome e um lema. Pa-
ra 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 li-
vros 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 conce-
lhia terão de ler mais duas obras .  

As provas de cada fase terão questões de todos os livros lidos até esse mo-
mento. 

 
 

 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 contributo para a consecução dos objetivos 
do currículo e metas de aprendizagem na disciplina de Português. 

 

 

 Qual o prazo de inscrição?    

    A inscrição das equipas deverá ser realizada, na Biblioteca Escolar, durante o 

mês de outubro. 

 
Fase Local: 10/11 de janeiro 
(data a definir) 
 

 

 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. 

È Por cada escalão será apurada uma equipa vencedora, que representará  a es-
cola na fase concelhia. 

ª Cada elemento da equipa receberá um certificado de participação. 

% Os alunos das equipas vencedoras receberão um prémio e um certificado. 
 

 

 

 

 

Fase Concelhia: 28 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.  

Resposta certa = aumenta o território. 

Resposta Errada / não responde = não obtém território. 

Todos passam à 2ª ronda com os pontos que obtiverem (máximo 6 pontos). 

 

2ª ronda: Fase de defesa/ataque - Têm agora que defender o que já conquistaram 
e tentar expandir a pontuação (terreno conquistado!) 

Batalha: 15 perguntas em desafio. Vence quem for mais rápido a responder corre-
tamente. 

 

Vencedor final: 

A equipa que tenha obtido maior território / pontuação na soma das duas ron-
das. 
% Os alunos das equipas vencedoras receberão um prémio e um certificado. 


