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CHAMADA DE COMUNICAÇÕES 
 
A sociedade em que vivemos está profundamente marcada pela integração das 
tecnologias digitais (TD) no nosso quotidiano. Assim, as crianças nascem em 
lares onde proliferam o computador, os smartphones e os tablets, e têm contacto 
com estes dispositivos cada vez mais jovens. 
Algumas pessoas encaram as TD como prejudiciais, considerando que estão a 
transformar as crianças em consumidores passivos, enquanto que outros 
argumentam que vivemos num mundo digital e que devemos adotar a tecnologia 
para apoiar as aprendizagens das crianças. 
As TD devem ser reconhecidas como uma parte importante da vida quotidiana 
das crianças, agora e no futuro. Consideramos que é cada vez mais necessário 
que a comunidade discuta e apresente formas de utilizar as TD de um modo 
benéfico com as crianças mais jovens. Não devemos banir as tecnologias das 
suas vidas, mas sim ensinar a utilizá-las de modo seguro e de forma equilibrada, 
pensando no seu bem-estar. Tal deve ser realizado através de uma agenda que 
ofereça orientações desenvolvidas por investigadores, educadores de infância e 



professores, apresentando uma perspetiva crítica, criativa e equilibrada da 
utilização de TD nos primeiros anos. A investigação é também relevante para 
conhecermos como as TD estão a ser utilizadas, de modo a conhecermos e 
compreendermos melhor a sua utilização para entender mais sobre seu papel 
na aprendizagem e compartilhar estudos de caso da prática com a comunidade 
dos primeiros anos. 
Pretendemos com este seminário dar a conhecer os resultados do projeto 0-3 
Digikids, comparando a experiência portuguesa com a norueguesa, assim como 
conhecer outros trabalhos no âmbito da utilização de tecnologias por crianças 
mais jovens. A partir das comunicações apresentadas neste seminário, será 
publicado um ebook.  
 
Programa 
 
17h: Apresentação do Projeto 0-3 DigiKids Portugal 
 
17h30: Apresentação do Projeto 0-3 DigiKids Noruega 
 
18h/20h: Sessões paralelas (comunicações nesta área, 3 ou 4 por sessão, que 
serão posteriormente publicadas em ebook).  
 
Instruções para autores: 

Os autores devem submeter inicialmente um resumo até 200 palavras, título do 
artigo, nome(s) do(s) autor(es) e instituição(ões) a que pertence(m), assim 
como endereços postais e contactos, e 5 palavras-chave, para o endereço de 
email pdias@ucp.pt  
As línguas aceites são português e inglês.  

Posteriormente, os autores das comunicações selecionadas para serem 
apresentadas no seminário devem submeter um artigo completo, até 4000 
palavras, com fonte Times New Roman, tamanho 12, ou fonte Arial, tamanho 
11. Os títulos e sub títulos devem estar em negrito. Devem ser usadas as 
normas APA. 

Processo de submissão e datas: 
 
Prazo para submissão dos resumos: 15 de abril 
Prazo para comunicação de aceitação: 30 de abril 
Prazo para submissão dos artigos completos: 15 de junho 
 
Os resumos serão sujeitos a uma revisão por pares. 
Os artigos selecionados serão novamente sujeitos a revisão por pares, antes da 
sua publicação em ebook.  
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CALL FOR PAPERS 
 
We live in a society in which digital technologies (DT) are profoundly integrated 
in our daily lives. Thus, children are being born into homes where computers, 
smartphones and tablets proliferate, and they are coming into contact with these 
devices at increasingly younger ages.  
Some view DT as harmful, considering that they are turning children into passive 
consumers, while others argue that we live in a digital world and that we should 
adopt these technologies to support the learning and the development of children.  
DT should be acknowledged as an important part of the daily life of children, now 
and increasingly in the future. We believe that is necessary for the community of 
academics, practitioners and for the society in general to discuss this topic and 
to reflect upon ways of using DT which are beneficial for younger children. The 
solution is not banishing technologies from their lives, but rather teaching them 
how to use them safely and in a balanced way, promoting their wellbeing. This 
aim can be accomplished through an agenda that offers guidance, and that 
should be developed and discussed by researchers, early childhood 



professionals and teachers, presenting a critical, creative and balanced 
perspective about how DT should be used in the first years.  
With this Seminar, we intend to present the results of the research project 0-3 
DigiKids, comparing the Portuguese findings with the Norweegian findings, as 
well as showcase and debate other research and projects which are being 
developed about the same topic. After the Seminar, the communications 
presented will be published as an ebook.  
 
 
Programme 
 
17h: Presentation of the Project 0-3 DigiKids Portugal 
 
17h30: Presentation of the Project 0-3 DigiKids Norway 
 
18h/20h: Parallel Sessions (3 or 4 communications per session, which will be 
later published in an ebook).  
 
Guidelines for authors: 

Authors should initially submit an abstract up to 200 words. It should include the 
title, the names and affiliation of the authors, their contacts, and up to 5 
keywords to the email address pdias@ucp.pt 
Abstracts are accepted in Portuguese and English.  

Later, the authors of the communications selected for the Seminar should 
submit an article up to 4000 words, Times New Roman 12 or Arial 11. Titles and 
subtitles should be bold, and the article must follow the APA norms.  

Submission and deadlines: 
 
Deadline for submitting the abstracts: April 15th  
Deadline for the communication of acceptance: April 30th 
Deadline for submitting the articles: June 15th 
 
The abstracts will be submitted to a peer reviewing process.  
The articles selected for the ebook will be submitted to another round of peer 
reviewing before publication.   
 
 


