
 
 

Ação de Curta Duração 
 
Designação da ação: Ferramentas e Recursos PICCLE: Como Usar e Aplicar? 
Local de realização: À distância (plataforma Zoom)  
Data de realização: 11 e 18 Dez2021 das 9h30 às 12h30 
Duração: 6h 
Entidades promotoras: Plano Nacional de Leitura (PNL2027) / CFAE Bragança Norte 

Objetivos:  
- Dar a conhecer a plataforma PICCLE; 
- Explorar cenários de utilização/dinamização/adaptação de estratégias e materiais da Plataforma PICCLE na 

sala de aula; 
- Refletir sobre as potencialidades práticas das Atividades, dos Recursos e da Comunidade do PICCLE para o 

trabalho dos docentes. 
Conteúdos: 
1. Literacia, literacia digital e cidadania digital 
2. Plataforma PICCLE – Recursos e atividades 
3. Planificação de cenários de aprendizagem promotores da literacia digital dos alunos com recurso à 

Plataforma PICCLE 
4. Reflexão sobre práticas de literacia digital em contextos de aprendizagem formal, não formal e informal 
5. Comunidade PICCLE 
Destinatários: professores do 3º ciclo e do ensino secundário, professores bibliotecários, CIBE, outros docentes. 
Formadores: Isabel Pestana Marques e Carlos Pinheiro 
Fundamentação: 

O PICCLE é um projeto do PNL2027, financiado pelo POCH, que vem sendo concretizado desde 2018. Dele 
resultou uma plataforma de criação, agregação e curadoria de conteúdos, dirigida aos professores do 3º ciclo do 
ensino básico e do ensino secundário, com o objetivo de os capacitar para o ensino e o desenvolvimento das 
competências digitais de literacia dos seus alunos, as quais se constituem como aprendizagens-chave nos dias 
de hoje. 
A plataforma inclui presentemente mais de 450 artigos, quer de carácter mais teórico e reflexivo, quer de carácter 
muito prático, incluindo mais de uma centena e meia de atividades e muitos recursos variados para usar com os 
alunos. 
Para além destes conteúdos, o PICCLE disponibiliza espaços de comentários, funcionalidades de partilha e uma 
Comunidade com um espaço para o debate de diferentes tópicos e temas, que será dinamizado ao longo desta 
formação, acompanhando e indo além da interação preconizada para as duas sessões síncronas programadas 
no Zoom. 
Com esta ação pretende-se potenciar o uso e as funcionalidades dos conteúdos desta plataforma, colocando-os 
ao serviço do desenvolvimento de práticas pedagógicas inovadoras, capazes de responder às exigências e aos 
desafios do ensino e aprendizagem da leitura e da escrita nos novos ambientes digitais. 
 

Convidam-se os professores do 3º ciclo e do ensino secundário, os professores bibliotecários, os CIBE e outros 
docentes. a inscreverem-se nesta Ação de Curta Duração de 6h, preenchendo o formulário disponível na área 
pública do SIPNL: 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 pelos formadores. Para melhor operacionalização das presenças pede-se a 
cada docente que tenha o cuidado de se identificar no écran com o 1º nome e o último apelido iguais aos da 
inscrição de forma a poder ser reconhecido e confirmada a sua presença pelo PNL2027/CF Bragança Norte. 

https://pnl2027.gov.pt/np4/formularios.html

