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A Integração das Tecnologias de Informação e Comunicação na 

Biblioteca Escolar 

 
 

Elsa Conde 
 
 
Introdução 
 

O presente artigo tem por tema a integração das TIC nas bibliotecas escolares e 

por principal finalidade a divulgação dos resultados de um estudo realizado no âmbito 

de uma dissertação nesta área, tendo por base a análise de um conjunto de dados 

recolhidos junto das 203 escolas do ensino secundário que integraram o Programa Rede 

de Bibliotecas Escolares (RBE) entre 1997 e 2001 (inclusivé). 

Decorridos dois anos sobre a finalização deste trabalho de investigação, poderia 

pôr-se em causa a iniciativa da sua publicação mas cremos que, ou porque permanecem 

actuais, ou porque necessitam de ser revistas, as suas conclusões devem continuar a 

merecer a nossa atenção. Na primeira situação, fazendo pensar o que obstaculiza a que 

se evolua neste ou naquele ponto; na segunda, permitindo reconhecer passos entretanto 

dados e identificar, porventura com maior clareza, outros ainda por dar. 

Pretende-se, deste modo, que este artigo constitua sobretudo uma oportunidade 

para as escolas continuarem a reflectir sobre o papel que as TIC desempenham nas suas 

bibliotecas escolares, e um contributo para que também neste domínio se vão registando 

progressos significativos face à situação aqui retratada. 

 

Definição do Problema e Objectivos 
 

Os novos paradigmas de ensino apontam para modos de aprendizagem que só 

um ambiente rico em recursos proporciona. A biblioteca escolar pode assumir neste 

quadro um papel essencial, mas para tal, também ela tem que evoluir, diversificando as 

fontes de informação que coloca à disposição dos seus utilizadores e assegurando novos 

serviços para responder às suas necessidades. Para que os novos recursos e serviços 
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ganhem sentido e sejam utilizados, a biblioteca deve ainda estabelecer uma ligação, o 

mais estreita possível, com a escola e com a sala de aula, desenvolvendo um trabalho 

permanente com alunos e professores. 

A integração das TIC na biblioteca constitui um meio indispensável para levar à 

prática aquelas transformações e facilitar a sua articulação com a totalidade da escola, 

criando uma oportunidade única das bibliotecas escolares se afirmarem como espaços 

privilegiados de informação e educação dentro dos estabelecimentos de ensino. 

Em Portugal, deve-se ao Programa RBE, o movimento mais recente no sentido 

de fazer evoluir as tradicionais bibliotecas escolares e de as transformar em centros de 

recursos educativos abertos, atractivos, funcionais, e congregando todo o tipo de 

documentos. O Programa tem vindo, neste sentido, a apoiar a aquisição de fundos 

documentais em diferentes suportes e a criação nas bibliotecas escolares de várias zonas 

funcionais, entre as quais se conta a leitura e produção de documentos informáticos 

(multimédia e Internet). A forma como cada escola aproveita e rentabiliza os apoios 

recebidos depende, contudo, não apenas de um conjunto de orientações comuns, dadas 

pelo Programa, mas também, e sobretudo, do modo como cada escola equaciona e 

potencia os diferentes recursos de que dispõe (materiais, humanos, financeiros, de 

informação), colocando-os ao serviço da comunidade educativa. 

A integração das TIC em cada biblioteca escolar tem assumido, nesta 

perspectiva, um carácter específico, tendo em conta o projecto educativo de cada escola, 

os níveis de experiência e formação dos professores afectos a este processo, os recursos 

disponíveis ou que a escola é capaz de mobilizar (espaços, equipamentos, redes, fundos 

documentais) e a sua capacidade estratégica para associar o processo de inovação posto 

em jogo por um projecto desta natureza com outros, de modo a conferir-lhe maior 

eficácia e atingir todos os objectivos que estão na base do seu lançamento. 

O modo como as TIC têm vindo a ser introduzidas e são aplicadas nas 

bibliotecas escolares não é, portanto, uniforme e idêntico em todas as escolas, visto 

serem distintas as formas de, face às suas características e objectivos, interpretar, 

assimilar e pôr em prática os princípios do Programa RBE neste domínio. 

Não existe assim, certamente, um único modelo de utilização das TIC nas 

bibliotecas, mas vários, sendo, por outro lado, inúmeras as vias de desenvolvimento 
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destes projectos, mesmo quando partilham uma mesma origem e forma de 

implementação. 

O principal problema abordado por este estudo referiu-se à inexistência de um 

conhecimento sistemático no que dizia respeito ao papel que as TIC desempenhavam 

nas bibliotecas escolares apoiadas pelo Programa RBE, no quadro do seu 

funcionamento e da escola, em geral. 

O tratamento deste problema permitiu ir ao encontro de um conjunto de 

finalidades: 

- Conhecer de que maneira estavam os princípios e orientações do Programa 

relacionados com o uso das TIC, a ser aplicados pelas escolas; 

- Identificar práticas de utilização das TIC na biblioteca bem sucedidas e 

susceptíveis de serem disseminadas; 

- Contribuir para a eventual formulação de novas políticas por parte da 

administração neste domínio; 

- Produzir conhecimentos numa temática escassamente tratada no nosso país. 

 

Para atender ao problema formulado, foi importante: 

- Distinguir estratégias de integração das TIC nas bibliotecas; 

- Analisar os modos como estavam a ser utilizadas as TIC para favorecer a 

articulação da biblioteca com a escola e com o currículo; 

- Identificar impactos resultantes da integração das TIC nas bibliotecas 

escolares. 

 

As estratégias de integração das TIC nas bibliotecas foram apreendidas através 

de diferentes tipos de indicadores relacionados com o número e localização física dos 

computadores; as condições de conectividade de que cada biblioteca dispunha; as 

modalidades de gestão e dinamização destes recursos; e os meios da sua articulação 

interna e com a escola, a nível organizacional, funcional e de gestão. 

 

O estudo da utilização das tecnologias existentes nas bibliotecas levou a que nos 

debruçássemos sobre  a natureza dos serviços que eram oferecidos aos utilizadores e as 
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actividades técnicas e pedagógicas desenvolvidas pelas equipas responsáveis para 

melhor corresponderem às necessidades da comunidade educativa. 

O trabalho sobre estas dimensões permitiu identificar os serviços TIC existentes 

e mais procurados pelos utilizadores; analisar as formas de acesso a esses serviços; 

avaliar do tipo de envolvimento das bibliotecas no desenvolvimento do currículo, 

através de actividades mobilizadoras do uso das TIC; distinguir modalidades e 

contextos de utilização dos novos meios; e aferir da presença e nível de utilização das 

TIC em tarefas de selecção, tratamento e difusão da informação.  

 

Finalmente, uma última vertente essencial para compreender o papel das TIC 

nas bibliotecas, disse respeito ao estudo dos efeitos que nela são produzidos devido à 

inclusão dos novos recursos de informação electrónicos e à criação de serviços e 

actividades associados à sua utilização. 

A identificação dos impactos positivos e negativos da integração das TIC na 

biblioteca, traduzidos em dificuldades constrangedoras do seu desenvolvimento ou 

benefícios facilitadores da sua afirmação e reforço, foram identificados através das 

percepção e opinião do professor-bibliotecário ou elemento da equipa responsável pelas 

TIC, enquanto actor principal deste processo e elemento privilegiado no 

acompanhamento dos problemas e novas situações dele derivados. Por outro lado, 

através do contacto permanente com professores e alunos, é ele quem melhor está 

posicionado para recepcionar e interpretar as suas observações, comentários e sinais de 

adesão ou  de repúdio de modo a emitir uma opinião pessoal, tomando em conta as suas 

atitudes, juízos e apreciações gerais. 

 

Metodologia 
 

O estudo realizado baseou-se na utilização de um inquérito por questionário. A 

população-alvo do estudo foi constituída, como já foi referido, pelas 203 bibliotecas de 

escolas secundárias que integraram a Rede das Bibliotecas Escolares até 2002, 

coincidindo com a totalidade do universo em estudo. Findo o período de recolha de 
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dados, foram recebidos 194 questionários, correspondentes a 95,6% do total de escolas 

inquiridas.  

A escolha deste universo relacionou-se com duas ordens de razão principais. O 

tratamento da temática das TIC nas bibliotecas escolares exigia um grau mínimo de 

maturação, quer do processo de integração daquelas tecnologias na escola, quer do 

processo de desenvolvimento das bibliotecas, através da sua utilização. As escolas 

elegíveis para este fim, deviam, por isso, ser aquelas que há mais tempo desenvolviam 

iniciativas e mais recursos tinham mobilizado nestes domínios, sendo, devido a tais 

factores, aquelas onde os seus efeitos eram mais consistentes e observáveis. As escolas 

secundárias eram as que melhor preenchiam, de um modo global, estes requisitos. 

O segundo critério que determinou a escolha do universo de escolas referido 

exigia que as escolas pertencessem à RBE. O desenvolvimento das bibliotecas 

escolares, a que o Programa RBE tem vindo a dar impulso, já então dependia de um 

conjunto de acções muito diversificadas entre as quais se contam: (i) a criação de 

ferramentas de gestão, planeamento e avaliação que garantam a eficácia e qualidade do 

projectos em curso, (ii) a elaboração de documentos de orientação e apoio técnico 

dirigidos às escolas, (iii) a recolha de informação e divulgação do trabalho que nelas vai 

sendo realizado e (iv) a investigação sobre estes processos de inovação. O presente 

estudo inseriu-se nestas quatro linhas de preocupações, indo ao encontro de uma 

vertente específica da aplicação do Programa nas escolas relativamente à qual o 

conhecimento era muito limitado. 

A natureza das TIC, enquanto suporte de informação, meio de comunicação e 

ferramenta de trabalho, faz com que elas ocupem uma posição de transversalidade na 

biblioteca, relacionando-se com todas as suas funções, quer estas respeitem à gestão e 

prestação de serviços de informação à comunidade escolar, às actividades de ensino, ou 

ainda a iniciativas de natureza extra-curricular, podendo analisar-se a sua utilização a 

partir de diferentes perspectivas e pontos de vista: das equipas responsáveis pelas 

bibliotecas escolares, dos professores, dos órgãos de gestão da escola, dos alunos, dos 

pais e encarregados de educação, etc. 

O questionário lançado no âmbito deste estudo teve como destinatário o 

professor coordenador da biblioteca escolar, tendo sido solicitada a colaboração no seu 

preenchimento do professor que geria e dinamizava as TIC na biblioteca, no caso do 
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coordenador não assumir essa função. A perspectiva de abordagem centrou-se, portanto, 

nos responsáveis pelo funcionamento das TIC nas bibliotecas, procurando privilegiar as 

vertentes do seu trabalho que mais se relacionavam com a resposta das bibliotecas às 

necessidades de informação, das aprendizagens e do currículo.  

 

Conclusões 
 

O conhecimento produzido permitiu constatar que os princípios e orientações do 

Programa RBE relacionados com o uso das TIC estavam, de um modo geral, a ser 

aplicados pelas escolas, embora fossem ainda várias as dificuldades no sentido da sua 

concretização plena, quer devido a problemas de natureza técnica e administrativa, nos 

quais conselhos executivos e administração central e regional partilham as principais 

responsabilidades, quer devido a questões de natureza pedagógica, cujo tratamento 

passa, fundamentalmente, pelas equipas responsáveis, pelos órgãos pedagógicos das 

escolas e pelo maior envolvimento de todos os docentes. 

Dito isto, impõe-se um esforço de síntese, no sentido de sumarizar as principais 

conclusões dele resultantes: 

 

1. A situação das bibliotecas das escolas do ensino secundário pertencentes à 

RBE relativamente ao número de computadores apresentava um rácio médio de 14 

utilizadores por computador (muito inferior ao rácio de 23 alunos por computador 

apurado para a totalidade das escolas do 2º e 3º ciclos do ensino básico e secundárias, 

em 2000). O ritmo do apetrechamento informático destas bibliotecas superava, deste 

modo, o nível geral de aquisições registado para o conjunto dos espaços escolares 

daqueles estabelecimentos de ensino, evidenciando a influência positiva do Programa 

RBE na renovação das bibliotecas escolares e a importância conferida pelas respectivas 

escolas à existência de bibliotecas bem equipadas. 

 

2. A forma como os computadores se distribuíam no interior das bibliotecas 

escolares indiciava que foi acautelada, de um modo geral, a integração ou articulação do 

uso destes equipamentos com as outras valências da biblioteca. 
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3. A instalação de todos os computadores na sala da biblioteca, verificada num 

número significativo de escolas era susceptível de alguns problemas, na medida em que 

as actividades de produção e de formação com grupos, desenvolvidas no âmbito da 

biblioteca escolar, podiam ter também que ser aí realizadas, prejudicando as actividades 

de leitura e de consulta da documentação e o funcionamento em regime individual e em 

livre acesso dos computadores. 

 

4. Um maior número de computadores correspondia, em geral, a uma 

distribuição relativamente equilibrada dos mesmos por diferentes salas, sendo poucas 

aquelas onde se verificava uma grande concentração de equipamentos. Este facto foi 

atribuído a uma estratégia deliberada das escolas no sentido de flexibilizar a utilização 

das máquinas que possuíam, mas também derivava certamente de limitações de espaço, 

obrigando as escolas a recorrer a outras salas (interligadas com a sala da biblioteca ou 

separadas) para instalar todos os computadores necessários ou de que dispunham. 

 

5. A generalidade das bibliotecas apresentava percentagens elevadas de 

computadores ligados à rede local da escola, a uma intranet, se já existente, e à Internet, 

possuindo condições para a partilha de recursos, um acesso mais facilitado à 

documentação electrónica e uma maior integração da informação dispersa no interior da 

biblioteca escolar e da escola. Estas oportunidades não pareciam, contudo, estar a ser 

plenamente aproveitadas pelas escolas. 

 

6. A gestão e dinamização das TIC competiam, na maior parte das escolas, ao 

coordenador da equipa responsável pela biblioteca escolar ou a um professor membro 

dessa equipa, contando para o efeito com a colaboração dos seus restantes elementos.  

 

7. Geralmente tratava-se de um professor do Quadro de escola, com experiência 

na função e um número mínimo de horas semanais para o seu exercício, oferecendo ao 

desempenho do cargo condições razoáveis de estabilidade e de trabalho. 
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8. A formação predominante deste professores na área das TIC constituía 

provavelmente o motivo para a acumulação por uma parte deles, de outras funções na 

escola, de que sobressaía a gestão da rede e equipamentos, com todos os problemas de 

sobrecarga que tal podia eventualmente acarretar.   

 

9. A reduzida formação em gestão e dinamização de bibliotecas escolares e em 

técnicas documentais afectava também, certamente, o desempenho destes profissionais, 

também ele exigente de conhecimentos e competências específicas nestes domínios. 

 

10. A inclusão da utilização das TIC no Regulamento e no Plano de Actividades 

da biblioteca escolar atestou uma boa integração do funcionamento e das actividades 

envolvendo o uso dos computadores no conjunto das funcionalidades da biblioteca. 

 

11. A escolha para o desempenho da função em algumas (poucas) escolas de um 

professor que não fazia parte da equipa pareceu relacionar-se com uma menor 

articulação do trabalho com as TIC no conjunto da biblioteca escolar, embora esta 

tendência só tenha sido percepcionada de modo ténue. 

 

12. As bibliotecas escolares constituíam-se como um instrumento formal da 

política geral das escolas para a integração das TIC no currículo e para a gestão da 

informação. 

Os números obtidos a este respeito foram, contudo, consideravelmente menores 

do que os registados relativamente à inclusão das TIC nos documentos de planeamento 

e gestão do funcionamento das próprias bibliotecas, fazendo supôr que o 

reconhecimento do papel da biblioteca neste domínio era mais difícil de obter nos níveis 

superiores de gestão e decisão das escolas do que nas estruturas que o podiam 

operacionalizar.  

  

13. À semelhança do observado anteriormente, verificou-se que existia uma 

tendência para uma menor articulação entre a biblioteca escolar e a política da escola 

para as TIC quando o responsável pela gestão e dinamização destes recursos na 

biblioteca não pertencia à equipa. 
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14. Eram poucas as escolas que produziam conteúdos para a web sobre a 

respectiva biblioteca. 

A natureza dos conteúdos produzidos, predominantemente constituídos por 

textos de apresentação  da  biblioteca escolar,  informação   sobre  os seus  espaços  e 

notícias de eventos, mostrou um nível ainda muito incipiente de exploração das 

potencialidades da Internet no domínio das bibliotecas escolares, quer a nível dos seus 

serviços internos, quer em termos pedagógicos. 

 

15. A participação das equipas responsáveis pelas bibliotecas na produção de 

conteúdos web denotou também um grau de envolvimento muito baixo dos seus 

elementos neste tipo de trabalho. 

A articulação das bibliotecas com as escolas no âmbito das TIC, através da sua 

participação na produção de conteúdos e disponibilização de serviços à comunidade 

educativa com recurso aos meios proporcionados pela Internet revelou-se, portanto 

ainda muito fraca, parecendo existir um longo caminho a percorrer neste domínio de 

actividade e de intervenção das bibliotecas escolares no seio dos respectivos 

estabelecimentos de ensino. 

 

16. Os serviços ao utilizador associados ao uso da Internet (www, correio 

electrónico, conversa, etc.) foram aqueles que denotaram, de forma muito clara, uma 

maior procura na biblioteca. A impressão frequente de documentos relacionava-se, 

provavelmente, com esta situação. 

 

17. O nível elevado de utilização dos computadores para a produção e edição de 

materiais deu bem conta da relevância destas funcionalidades no âmbito das bibliotecas, 

sendo desejável que a sua existência se generalize a todas as bibliotecas. O recurso 

considerável à digitalização de documentos estava também, porventura, associado a 

estes serviços. 

 

18. A inexistência de conteúdos acessíveis através da rede local ou intranet da 

escola num número significativo de estabelecimentos ilustrou bem a ainda incipiente 
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“cultura de rede”, cujo desenvolvimento deve constituir uma prioridade para as 

bibliotecas escolares. 

 

19. Quando se trata de suportes informáticos, a função lúdica da biblioteca 

pareceu ser menos compreendida e aceite, havendo um número minoritário, mas ainda 

assim significativo, de escolas onde os jogos de computador eram inexistentes, ao 

contrário, do que acontecia com toda a certeza, com os livros, os DVDs ou os CDs de 

natureza recreativa. 

 

20. Face ao reduzido mercado de software educativo e de boas obras de 

referência em português destinadas ao nível etário dos alunos do ensino secundário, ao 

efeito inibidor dos procedimentos e regras para o acesso aos documentos em CD-ROM 

na maioria das escolas, ao facto do recurso à subscrição de bases de dados e serviços 

educativos online (também eles pouco numerosos no nosso país) não constituir prática 

corrente das nossas escolas, e ainda ao próprio nível, ainda tão limitado, de integração 

das TIC na sala de aula, não deixou de ser surpreendente o grau de utilização, embora 

predominantemente ocasional, de software educativo e de obras de referência em 

suporte digital. 

 

21. A pesquisa do catálogo informatizado foi o serviço que menos escolas 

disponibilizavam e que menos era utilizado nas escolas onde existia, revelando as 

enormes dificuldades das escolas assegurarem sem os devidos apoios, a construção e 

manutenção de um catálogo documental. 

 

22. A formação do professor responsável pelas TIC na biblioteca, em técnicas 

documentais pareceu influenciar positivamente o nível de utilização do catálogo 

informatizado. 

 

23. As condições de acesso aos CD-ROMs não facilitavam a exploração destes 

documentos, quer presencialmente, quer através do empréstimo interno e domiciliário. 
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24. As normas instituídas pelo regulamento e a supervisão do funcionário ou 

professor presente constituíam os meios únicos de controlo do acesso aos serviços 

Internet na maioria das bibliotecas escolares. Mesmo assim, num número considerável, 

só o primeiro instrumento regulava esta utilização, visto não existir nessas bibliotecas 

nenhuma forma de acompanhamento dos alunos. 

 

25. A análise das variáveis correspondentes às actividades desenvolvidas pelas 

bibliotecas em relação ou com recurso às TIC socorreu-se de diferentes ponderações, 

uma vez que estas actividades não têm todas a mesma valoração. 

O conhecimento das actividades mais praticadas revelou-se, assim, 

particularmente importante pela constatação de uma certa hierarquia, segundo a qual a 

maioria das escolas assegurava serviços básicos de apoio pontual e informal aos 

utilizadores e de selecção e divulgação dos recursos, e só uma minoria desenvolvia 

actividades mais estruturadas, visando o envolvimento da comunidade educativa e uma 

intervenção mais sólida da biblioteca a nível das aprendizagens. 

As bibliotecas escolares pareceram, deste modo, cumprir já um importante papel 

como estrutura de apoio quotidiano e de resposta às necessidades do dia-a-dia e como 

mediadora da informação face aos seus utilizadores. Permanecíam contudo por explorar 

devidamente, vertentes de trabalho envolvendo uma intervenção pedagógica mais 

consistente e planeada e uma ligação aos professores e aos órgãos pedagógicos da 

escola mais efectivas, de forma a reforçar o contributo da biblioteca para o 

desenvolvimento do currículo e o trabalho lectivo. 

 

26. Os utilizadores frequentes das TIC na BE/CRE eram predominantemente 

alunos que utilizavam as TIC individualmente ou em conjuntos de 2-3 alunos. A título 

ocasional, os que mais utilizavam as TIC na BE/CRE eram grupos-turma 

acompanhados pelo professor e pequenos grupos de alunos, acompanhados ou não pelo 

professor. 

 

27. As modalidades de utilização da biblioteca mais frequentes e ocasionais 

encontraram a sua correspondente nos tipos de actividades que nela tinham lugar: as 

actividades curriculares não lectivas suscitavam a procura mais frequente das TIC no 
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maior número de bibliotecas, seguidas das actividades recreativas e de lazer; as aulas na 

BE/CRE e as actividades extra-curriculares motivavam a sua maior utilização em 

termos ocasionais, em consonância com a utilização igualmente ocasional por parte de 

grupos-turma ou pequenos grupos. 

 

28. Cerca de metade das bibliotecas onde ocorria, ocasional ou frequentemente, 

uma ocupação dos postos de computadores por grupos-turma e actividades lectivas, não 

tinha uma sala separada ou uma sala contígua à sala da biblioteca equipadas para este 

efeito, de modo a permitir este tipo de utilização, sem prejuízo dos restantes leitores. 

 

29. A gestão e processamento dos documentos pelas bibliotecas escolares 

apresentava, como seria expectável face às limitações das equipas em recursos humanos 

tecnicamente qualificados e tempo para a realização destas tarefas, grandes fragilidades:  

- A grande maioria das bibliotecas escolares não possuía uma política de 

selecção de documentos electrónicos, consubstanciada num conjunto de procedimentos 

prévios de recolha e avaliação criteriosa destes documentos. 

- Uma percentagem maioritária das escolas inquiridas possuía programas 

de gestão de biblioteca normalizados mas a implementação destes programas situava-se 

quase sempre, apenas na utilização dos módulos-base (pesquisa e catalogação). 

- Foram quase 40%, as bibliotecas com programas de gestão que só tinham 

catalogados menos de metade dos seus documentos, e menos de 20% as que já tinham a 

totalidade do fundo documental catalogado. 

- Os documentos electrónicos não estavam tratados em cerca de metade 

destas bibliotecas. 

- Na maior parte das escolas onde existiam programas de gestão de 

biblioteca, o catálogo, ou não estava acessível aos utilizadores, ou era disponibilizado 

apenas na biblioteca escolar, tirando pouco partido das infra-estruturas de rede das 

escolas para o tornar acessível noutros espaços. 

- O número de bibliotecas dispondo de um arquivo de documentos 

electrónicos ou de documentos digitalizados acessíveis aos utilizadores não chegou a 

30% do total dos respondentes do inquérito. 
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- Foram pouco mais de 40% as bibliotecas que afirmaram recorrer às TIC 

para divulgar as suas colecções. O processo tradicional, através da edição de listagens e 

bibliografias, era o meio de difusão mais utilizado por estas bibliotecas. 

 

30. A ordenação dos impactos das TIC nas bibliotecas escolares, resultante das 

respostas obtidas permitiu observar: (i) uma maior valorização dos efeitos positivos, 

listados nos cinco primeiros lugares (criação de ambiente apelativo e motivador 

conducente a uma maior procura; gestão rigorosa e eficaz; valorização pelos actores 

educativos; funcionamento moderno e eficiente e criação de novos serviços; 

oportunidades de colaboração com os professores e de cooperação com outras 

instituições); (ii) uma menor importância dada aos aspectos que mais se constituem 

como dificuldades e problemas a ultrapassar, listados em último lugar (frequência 

regular de acções de formação; aumento e complexidade das tarefas e acréscimo de 

horas de trabalho; e agravamento dos problemas de escassez de instalações, 

equipamentos e meios financeiros); (iii) uma recusa frontal sobre a única consequência 

que se constituía verdadeiramente como um impacto negativo (acentuar da separação 

existente entre a biblioteca escolar e as actividades da sala de aula, devido ao reforço da 

fraca utilização em termos educativos da BE/CRE, por via da integração das TIC), 

reflectindo um grau de satisfação geral e uma visão muito positiva por parte dos 

responsáveis, do processo de integração das TIC nas bibliotecas escolares. 

 


