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WEBINARS BAD 2022 

TÍTULO  

A Biblioteca Escolar, espaço multimodal - 
novo modelo conceptual 

DATA E HORA 

8 de junho de 2022, das 18h às 19h 

Em linha, na plataforma Zoom Webinar 

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

RESUMO 

Apesar da crescente tendência, na atualidade, para a desmaterialização da coleção, a existência física da 
biblioteca num espaço dedicado do recinto escolar, gerido por professores bibliotecários e acessível a 
todos os públicos continua, mais do que nunca, válida e justificada. 

Contudo, deverá iniciar-se uma nova etapa na vida das bibliotecas escolares, natural na história de todas 
as instituições dinâmicas, vivas e ativas: a reconfiguração imposta pelas mudanças trazidas pela passagem 
do tempo, a correção de opções e condições de serviço que já não respondem às necessidades que 
impendem sobre si e, acima de tudo, a conciliação de práticas datadas (ou intemporais) com novas formas 
de trabalho que, sem descaracterizarem a biblioteca, a compaginem com as novas solicitações. O novo 
espaço da biblioteca deverá ser, assim, a contrapartida arquitetónica e funcional da flexibilidade que 
distingue o quadro mental e operacional dos utilizadores que hoje a procuram. 

Abordar-se-ão, ainda, um conjunto de questões técnicas e normativos legais sobre:    

• espaço: acessibilidade, dimensionamento, insonorização, iluminação e outras; 
• redes energia e dados; 
• segurança; 
• mobiliário e equipamentos; 
• legislação. 

ORADOR 

João M. Sousa Afonso 

O QUE SE PODE APRENDER COM ESTE WEBINAR? 
• Programar a flexibilização espacial da biblioteca de acordo com um novo paradigma de 

trabalho da escola do século XXI; 
• Conhecer princípios básicos do quadro legal e normativo para a gestão de espaços e 

equipamentos em recintos escolares; 
• Implementar e gerir novos serviços, possibilitando a descentralização da biblioteca escolar e a 

sua intervenção em extensão. 

A quem se destina este webinar? 

Professores bibliotecários, bibliotecários, profissionais da área da informação. 

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