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O Politécnico de Santarém, em parceria com o Politécnico de Portalegre e o Politécnico de Beja, está a organizar o 2.º
Congresso Internacional de Literacias do Séc. XXI – ICCL2022
O evento terá lugar na Escola Superior de Educação do Politécnico de Santarém, nos dias 7 e 8 de julho, em formato
presencial e online.
Sendo um tema emergente e transversal a toda a sociedade, é de vital importância a análise científica e pedagógica,
a implementação e a avaliação, no sistema educativo nacional e internacional, das Literacias do Séc. XXI.
O ICCL2022 pretende ser uma oportunidade para repensar a importância da literacia como um estímulo ao
desenvolvimento e integração das populações nos desafios das próximas décadas. Serão abordados vários temas,
nomeadamente: literacia digital, financeira, ambiental, quantitativa, científica e emocional, bem como literacia nos
domínios da saúde, das artes e da gestão, do STEAM, da literacia dos media, da leitura e da escrita e das bibliotecas.
O Programa do evento é composto por Sessões Plenárias, Mesas Redondas e Simpósios,
Comunicações Paralelas, Posters e Workshops, podendo ser consultado em:
https://iccl2022.ipsantarem.pt.
As sessões plenárias integram oradores de renome internacional, que irão abordar temas atuais e que têm uma forte
implementação no contexto das Literacias do Séc. XXI. Iremos refletir sobre as considerações éticas na era da
Inteligência Artificial; sobre o problema do burnout nas comunidades educativas no ensino superior; e sobre o papel
das Bibliotecas enquanto promotoras das múltiplas literacias.
De salientar, ainda, a diversidade e interesse das Mesas Redondas e dos Simpósios propostos por diferentes
entidades e com especialistas convidados, abordando temas como a Literacia Fílmica, Literacia Emocional, Literacia
em Saúde, Literacia Motora, Literacia da Informação e Pensamento Crítico, Literacia Nutricional, Educação para a

Sustentabilidade, Literacia Familiar, entre outros.
O Congresso está creditado como Ação de Curta Duração (ACD), o que permite aos docentes do ensino básico e
secundário integrarem esta creditação no seu processo de avaliação profissional.
O Congresso conta ainda com um webinar sobre “Escrita Científica”, promovido pela Ready to Pub, parceiro do
ICCL2022, e que terá inscrição extra, podendo aceder às condições de inscrição no seguinte link:
https://r.readytopubmail.com/3hhhxm20fwlpfe.html?t=1655025258
O Politécnico de Santarém convida toda a comunidade a participar no 2.º Congresso das Literacias do Séc. XXI. As
inscrições encontram-se abertas e aguardamos pela presença de todos.
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