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2nd International Congress on 21st Century Literacies (ICCL) 2022
Nos dias 7 e 8 de julho de 2022 irá realizar-se o 2º Congresso Internacional de Literacias do Século
XXI (ICCL2022).
Organizado pelo Politécnico de Santarém, este congresso pretende promover a literacia em
diferentes áreas do conhecimento como parte do direito à educação, bem como uma base para o
empoderamento e desenvolvimento inclusivo dos indivíduos em territórios de baixa densidade e
transfronteiriços, contribuindo assim para uma diferenciação positiva destes territórios. O ICCL2022
é uma oportunidade para repensar a importância fundamental da literacia como impulsionadora do
desenvolvimento e integração das populações nos desafios das próximas décadas.
Serão abordados diversos temas, desde a literacia digital, financeira, ambiental, quantitativa, de
saúde, científica e emocional, até ao STEM, à leitura e às bibliotecas, passando pelo cinema, media,
educação e artes, entre outros.
No painel da tarde do dia 8 de julho, será realizada uma mesa redonda com Bruno Duarte Eiras,
Sandra Moura Dias, Zélia Parreira, Tatiana Sanches e Helena Araújo, organizada pela DGLAB, onde
se tentará responder a uma série de questões que se colocam a três tipologias de bibliotecas
(escolares, públicas e do ensino superior) atendendo a que todas elas contribuem para que as
comunidades servidas se tornem comunidades informadas e baseadas no conhecimento, através da
realização de atividades e facilitação de contextos que as capacitem para uma atitude de
aprendizagem constante. Estas bibliotecas devem assim, promover as literacias, fomentar o
pensamento crítico e criativo, a capacidade de comunicar, de interpretar e de formar opinião nas
mais diversas situações da vida.
No séc. XXI, a prioridade é pois a de capacitar as comunidades de forma a prepará-las para os
desafios que cada vez mais se colocam no acesso à informação, sendo prioritário não apenas ter
bons desempenhos de leitura e de escrita, mas ter boas capacidades para pesquisar, selecionar e
interpretar a informação no contexto digital.
Consulte aqui o Programa do Congresso.
Já abertas as inscrições.
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