SUBMISSÃO DE PROPOSTAS DE APRESENTAÇÃO – METODOLOGIA PECHA KUCHA

Antes de preencher o formulário, consulte a nota explicativa:
Pecha Kucha é um método para fazer apresentações de práticas com o recurso a uma
mensagem breve, mas com impacto. O objetivo é a apresentação de ideias inovadoras,
partilha de experiências com sucesso e boas práticas através de mensagens-chave e imagens
que atraiam o interesse e a atenção da audiência.
Este formato de apresentação teve a sua origem no evento Pecha Kucha Night, criado em
Tokio em 2003 por Astrid Klein e Mark Dytham, como um lugar de encontro onde arquitetos,
artistas, desenhadores e empreendedores podiam dar a conhecer os seus projetos.
Pode consultar a página oficial através deste link: http://www.pechakucha.org/
As apresentações em formato Pechas Kucha correspondem, obrigatoriamente, a um máximo
de 20 slides (Power Point), cada um com 20 segundos programados para avançar
automaticamente.
Originalmente, o limite máximo de tempo para apresentação dos slides é de 6 min. e 40 seg.,
pelo que os oradores devem ser sucintos e objetivos na sua comunicação. Pode ser usado um
número inferior de slides (Power Point), devendo ser adaptada a duração de cada um até ao
limite máximo de tempo referido atrás. Se o limite máximo de tempo for ultrapassado, o
moderador da sessão fará a interrupção solicitando à audiência uma salva de palmas.
No X Encontro de Bibliotecas Escolares de Leiria, a Organização estenderá o tempo de
apresentação até 10 min., mas solicita a todos os participantes que este tempo seja
efetivamente cumprido. A área temática das propostas é o tema do X Encontro de Bibliotecas
Escolares: Educação Literária e Promoção de Leitura.
MODALIDADES DAS PROPOSTAS – METODOLOGIA PECHA KUCHA

○ Modalidade 1 - Partilha de Práticas
○ Modalidade 2 – Projeto a Desenvolver ou Estudo Realizado

IDENTIFICAÇÃO DA PROPOSTA – METODOLOGIA PECHA KUCHA
Título:
Disciplina/área (se se enquadrar):
Nível de ensino (se se enquadrar):
Ano de escolaridade (se se enquadrar):

IDENTIFICAÇÃO DO PROPONENTE/APRESENTADOR – METODOLOGIA PECHA KUCHA

Nome: (CAMPO REPETÍVEL)
Escola/Instituição:
Função desempenhada:
Nota biográfica do proponente/apresentador: (CAMPO REPETÍVEL)
Contacto de e-mail: (CAMPO REPETÍVEL)
Contacto telemóvel: (CAMPO REPETÍVEL)

PROPOSTA DE PECHA KUCHA – TEXTO
As Pechas Kuchas a serem apresentadas nas sessões previstas no Encontro serão selecionadas
pela organização com base nos textos a submeter pelos proponentes/apresentadores.
Os textos, na Modalidade 1 - Partilha de Práticas, deverão identificar a prática(s) e descrevê-la
sinteticamente, identificando o público-alvo, recursos utilizados, aspetos positivos e
condicionantes, resultados alcançados e perspetivas de desenvolvimento. Na Modalidade 2 Projeto a Desenvolver, os textos deverão descrever o projeto, identificando o público-alvo, os
recursos a utilizar, aspetos positivos e condicionantes, caráter inovador, resultados a alcançar
e perspetivas de desenvolvimento. Caso se trate de um Estudo Realizado, o texto deve ter a
identificação do tema, sua pertinência, as razões da realização do estudo e uma síntese das
conclusões principais, referindo possíveis ligações à prática.

Independentemente da modalidade (1 ou 2), os textos deverão ter a dimensão máxima de 3
folhas A4 digitadas apenas de um dos lados.
Calendário
As propostas podem ser apresentadas até ao dia 31 de outubro de 2017.
A notificação dos proponentes/apresentadores aceites será feita até ao dia 7 de novembro de
2017.
Depois de notificados, os proponentes/apresentadores cuja proposta de texto foi aceite pela
organização, deverão submeter o PPT (20 slides/20 seg. cada) até ao dia 14 de novembro de
2017.
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