ACD - Conferência final do projeto PICCLE
Designação da ação de formação: Conferência final do projeto PICCLE
Local de realização: À distância (plataforma Teams)
Data de realização: 28 de outubro de 2021, 14h-17h
Duração: 3h
Entidades promotoras: Plano Nacional de Leitura 2027 / CFAE Bragança Norte
Objetivos: dar a conhecer a plataforma PICCLE de criação, agregação e curadoria de conteúdos dirigida a
docentes, com vista ao desenvolvimento das competências digitais de literacia dos jovens do 3.º ciclo
do Ensino Básico e do Ensino Secundário e refletir sobre a Leitura e a Escrita na Era das Redes
sociais.
Conteúdos:
Abertura: Guilherme d’Oliveira Martins (FCG) e Elsa Conde (PNL2027)
I – Apresentação da plataforma PICCLE: Olga Cândido (PNL2027)
II - A Leitura e a Escrita na Era das Redes Sociais: José Miguél Tomasena
III – Painel de especialistas/áreas do PICCLE: Rui Alves, Cristóbal Cobo, Nuno Camarneiro, D. Cassany,
Paula Ochôa, Sérgio Moro, Paula Lopes
IV – Análise e Monitorização do Piccle: António Firmino da Costa
Encerramento: Vítor Tomé (Coord. PICCLE) e Teresa Calçada (PNL2027)
Destinatários: Docentes de 3º ciclo do ensino básico e do ensino secundário
Formadora: Isabel Marques (PNL2027)
Fundamentação:
O PNL2027 promove o domínio alargado das competências de leitura e escrita, condição fundamental para a
construção do individuo e para a consolidação de uma sociedade livre, com coesão social e acesso
democrático à informação, ao conhecimento e à criação e fruição culturais.
Atualmente impõe-se uma “Educação para as Literacias” que:
• torne consciente e alerte para os perigos do mau acesso à informação e a uma informação
manipulada sem critério;
• adeque necessidades e práticas, ajustando as ofertas e as iniciativas;
• ajude o leitor a selecionar e optar por conteúdos adaptados ao seu desenvolvimento, interesses e
necessidades pessoais.
A plataforma PICCLE é fruto de um projeto do Plano Nacional de Leitura (PNL2027), financiado pelo
Programa Operacional Capital Humano (POCH), que tem como principal finalidade disponibilizar um conjunto
de meios de informação e comunicação sobre a leitura, a escrita e as literacias em ambiente digital, de modo
a facilitar a sua integração nos processos de ensino e aprendizagem.
A plataforma disponibiliza centenas de artigos agregados em secções, apresentados por um grupo de
especialistas com mérito reconhecido em áreas centrais da literacia - Leitura; Escrita; Media; Informação;
Digital; Literatura, Ciência e Arte; e Ciência dos Dados. O PICCLE, desenvolvido entre 2019 e 2021, incluiu,
para além da criação, agregação e curadoria de recursos significativos, a realização de elabs com mais de
um milhar de docentes e a criação de uma comunidade para o diálogo com os professores, o intercâmbio de
novos recursos, a partilha de boas práticas e a dinamização de sessões e encontros formativos.
Convida-se os docentes do 3º ciclo do ensino básico e do ensino secundário a assinalarem no
formulário de inscrição a manifestação de interesse em assistir ao evento no âmbito de uma Ação de
Curta Duração de 3h: https://pnl2027.gov.pt/np4/formularios.html
Informa-se que, durante a ACD online, será solicitado aos docentes-formandos o desenvolvimento de
um conjunto de procedimentos a indicar pela formadora. Para melhor operacionalização das
presenças pede-se a cada docente a ter o cuidado de se identificar na tela com 1º nome e o último
apelido iguais aos da inscrição de forma a poder ser reconhecido e confirmada a presença pelo
PNL2027/CF Bragança Norte.

