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XIV ENCONTRO DE BIBLIOTECAS ESCOLARES DE LEIRIA 
30 de outubro, 02, 04 e 06 de novembro 

Leituras com artes 

 

SUBMISSÃO DE PRÁTICAS EM BIBLIOTECAS 

 METODOLOGIA E-POSTER (formato multimédia) 

 

Antes de preencher o formulário, consulte esta nota explicativa: 

1- E-POSTER que é? 

Um método para apresentar uma prática de um modo sucinto, interativo e com impacto, 

especialmente visual, em formato digital. 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.  

 

2- Quais as regras a seguir na apresentação? 
 

As apresentações neste formato correspondem a um documento digital. Deve ser dinâmico, 
sendo a apresentação do mesmo feita por animações e/ou com áudio explicativo associado. 
O vídeo, na totalidade, não poderá exceder os 90 segundos, pelo que os oradores terão que 
ser sucintos e objetivos na sua comunicação. 
 
O documento deverá ser remetido em formato MP4, não excedendo os 50 MB. 
 
 

3- Tenho que respeitar um tema? 
 

Sim, no Encontro de Bibliotecas Escolares de Leiria, de 2021, o tema é:  

Leituras com artes 

Apresentação das boas práticas implementadas de acordo com tema central do Encontro. 

 

4- Como fazer a minha proposta para apresentar o E-poster? 

As propostas serão submetidas através da plataforma do Encontro sendo necessário: texto da 

proposta a submeter, preenchimento de formulário e, posteriormente, autorização de 

publicação e divulgação do e-poster. 
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INFORMAÇÕES A TER EM CONSIDERAÇÃO NA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA  

 

O texto de apresentação deve conter: 

- Identificação da prática a apresentar 

- Público-alvo 

- Breve descrição da mesma  

O texto explicativo não pode exceder uma página A4, com recurso ao tipo de letra Calibri, 

tamanho 12, espaçamento entre linhas de 1,5. O ficheiro com a proposta deve ser submetido 

em formato PDF e designado com o nome do proponente. A submissão das propostas deve ser 

feita até ao dia 08 de outubro de 2021, aqui: 

http://eventos.ccems.pt/encontrobeleiria/InscPoster.aspx 

 

 

 

CALENDÁRIO PARA AS PROPOSTAS DE APRESENTAÇÃO: E-POSTER 

 

DATAS AÇÕES 

Até ao dia 11 de outubro de 
2021 

Submissão das propostas de E-POSTER 

[http://eventos.ccems.pt/encontrobeleiria/InscPoster.aspx]. 

Até ao dia 15 de outubro de 
2021. 

Notificação dos proponentes/apresentadores aceites, por 
parte da organização do Encontro. 

Até ao dia 25 de outubro de 
2021 

Após a notificação, data limite para o envio do e-
poster(vídeo) e da autorização de publicação e divulgação, 
pelos proponentes, à organização do Encontro. 

30 de outubro de 2021 Apresentação do e-poster em sessão plenária do XIV 
Encontro de Bibliotecas Escolares de Leiria. 

 

 

 

 

 

 

 


