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WEBINARS BAD 2022 

TÍTULO  

As Bibliotecas Escolares nos Açores: 
perceções e expetativas dos professores 
bibliotecários 

DATA E HORA 

7 de abril de 2022, das 21h00 às 22h00 

Em linha, na plataforma Zoom Webinar 

Webinar promovido no âmbito das atividades do 
Grupo de Trabalho de Bibliotecas Escolares da BAD 

RESUMO 

Neste webinar iremos abordar a implementação e o estado atual das Bibliotecas Escolares na região 

autónoma dos Açores, desde a primeira década do século XX até à atualidade. Pretende-se mostrar o 

papel que estas têm vindo a desempenhar gradualmente ao longo dos anos, até aos dias de hoje, em que 

parecem assumir um legítimo espaço próprio. 

No  caso açoriano é importante saber como é que as atuais BE podem alterar o cenário de insucesso 

escolar e tentar compreender os percursos destas nos Açores. 

ORADOR 

Lázaro Silva, Professor do Ensino Artístico da Escola Básica Secundária Tomás de Borba. 

O QUE SE PODE APRENDER COM ESTE WEBINAR? 

Compreender o valor que as Bibliotecas Escolares têm hoje em dia para os seus coordenadores e as 

percepções que estes têm destas como espaços promotores de mudança e de sucesso escolar.  

A quem se destina este webinar? 

Professores-bibliotecários, profissionais ligados à educação, professores. 

 

Preço de associado individual: Gratuito 
Preço de associado colectivo: 1ª inscrição gratuita 

(Se houver outras inscrições dentro da mesma instituição, as mesmas deverão ser pagas ao 
preço de não associado) 

Preço de não associado: 10,00 euros 

https://bad.pt/
https://bad.pt/formularios/inscricao-nos-webinares/
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