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Sinopse:
Aborda as questões essenciais que se colocam na administração de bibliotecas, mesmo
nas de pequenas dimensões. Essa função requer conhecimentos em áreas como a
planificação e gestão de recursos e avaliação da qualidade, domínios que serão
perspectivados sempre em função do contexto da biblioteca escolar.
Competências:
•Perceber a função, objectivos e domínios de intervenção da biblioteca escolar,
considerando a sua integração no contexto educativo;
•Dominar conceitos e metodologias visando a gestão eficaz do espaço e dos recursos;
•Conceber estratégias e definir acções com vista à avaliação dos serviços e à obtenção
de níveis de qualidade que correspondam às necessidades dos utilizadores.
Conteúdos:
1. Introdução à organização e gestão da biblioteca escolar
2. A biblioteca escolar e os recursos humanos
3. Organização e gestão dos serviços ao público
4. Avaliação e controlo da qualidade

Metodologias de Ensino:
O processo de ensino e aprendizagem desenvolver-se-á num regime de ensino a
distância alicerçado numa pedagogia online. A metodologia baseia-se em processos de
trabalho individualizado e de trabalho cooperativo, através das ferramentas disponíveis
na “aula virtual”. Espera-se uma leitura crítica dos materiais propostos para estudo e
uma participação activa nos espaços virtuais comuns.
Total de Horas de Trabalho: 182
Total de Horas de Contacto: 20
Avaliação:
A avaliação tem caráter individual e implica a coexistência de duas modalidades:
avaliação contínua (60%) e avaliação final (40%). Essa avaliação será desenvolvida na
aplicação de formas diversificadas, definidas no Contrato de Aprendizagem da unidade
curricular.
Observações:
A frequência desta unidade curricular exige que os alunos possuam alguns

conhecimentos da língua inglesa, capazes de permitir a leitura e interpretação de
documentos de natureza diversa.
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