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Avaliação da biblioteca escolar 2009-2013

Plano de melhoria

2010

B. Leitura e literacia Avaliação

1

2011

D. Gestão da biblioteca escolar Avaliação

D.1 Articulação da BE com a escola/agrupamento. Acesso e serviços prestados pela BE. 3.00

D.2 Condições humanas e materiais para a prestação dos serviços. 2.80

D.3 Gestão da colecção/da informação. 2.57

2012

A. Apoio ao desenvolvimento curricular Avaliação

A.1 Articulação curricular da BE com as estruturas de coordenação educativa e supervisão pedagógica e os docentes. 2.71

A.2 Promoção das literacias da informação, tecnológica e digital. 2.80

2013

C. Projetos, parcerias e atividades livres e de abertura à comunidade Avaliação

C.1 Apoio a atividades livres, extra-curriculares e de enriquecimento curricular. 3.75

C.2 Projetos e parcerias 3.50

Observações

--

Avaliação 2012-2013

Recomendações do conselho pedagógico

O conselho pedagógico manifestou concordância com as ações de melhoria
apresentadas pelas professoras bibliotecárias para este domínio, não havendo
mais nada a acrescentar, para além do apresentado.

--Data de apresentação à direção/
conselho pedagógico

A. Currículo literacias e aprendizagem

Plano de melhoria

Problemas identificados

1. O trabalho colaborativo entre a BE e os docentes ainda está pouco
desenvolvido no âmbito da articulação curricular.
2. Fraca utilização do guião de pesquisa adotado pelo agrupamento e tutoriais
disponibilizados pela BE.
3. Fraca rentabilização de recursos digitais e da internet e dificuldades dos alunos
em fazer a sua coordenação com outras fontes de pesquisa.

Resultados esperados

1. Adesão ao trabalho colaborativo com a BE: 1º e 2º ciclo e ensino secundário.
1º ciclo: 3 docentes num universo de 7 (43%); 2º ciclo - 5º ano: 3 em 5 turmas
(60%); ensino secundário:3 em 7 turmas do ensino regular (43%).
2. Utilização sistemática das metodologias inerentes às diferentes literacias.
3. Aprendizagem consolidada das competências da literacia.

A.1 Apoio ao currículo e formação para as literacias da informação e dos média.

Ações de melhoria a implementar

1. Formalizar a articulação existente entre a BE e conselhos de turma através da
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criação de uma política colaborativa, para responder às necessidades sentidas
pelos docentes em relação às suas turmas.
2. 3 Sessões de formação (para turmas do 3º/4º, 7º,10º,11ºano) para promover a
exploração de ambientes e recursos diversificados, com vista à integração de
literacias digitais e dos média, assim como da literacia da informação,
promovendo a utilização dos guiões de pesquisa do agrupamento.
3. Utilização do referencial de Aprendizagens com a BE ( RBE) para a
planificação metodológica da aprendizagem das literacias.

Instrumentos de avaliação/ indicadores de execução a utilizar

Nº de sessões de formação/colaborações a pedido dos docentes/
Nº de alunos/turmas envolvidas
Questionário aos alunos/ fichas de avaliação do referencial

Responsáveis

PBs- Rosalinda Serra e Teresa Patita

2013/10/28Data de início

2015/5/29Data de conclusão

A.2 Uso das tecnologias digitais e da Internet como ferramentas de acesso, produção e comunicação de informação e como recurso de aprendizagem.

Ações de melhoria a implementar

1. Elaboração de 3 tutoriais para apresentação de trabalhos escolares: como
fazer/apresentar um PPT; como fazer/apresentar um Prezi; como
fazer/apresentar uma bibliografia/;
2. Treinar os alunos na utilização do “audacity” para a realização de Podcasts .

Instrumentos de avaliação/ indicadores de execução a utilizar

Feedback dos professores relativamente à aplicação dos tutoriais pelos alunos.
Nº de trabalhos produzidos seguindo os tutoriais
Verificação aleatória da qualidade dos trabalhos produzidos nas diferentes
disciplinas.

Responsáveis

PBs- Rosalinda Serra e Teresa Patita

2013/11/11Data de início

2015/5/29Data de conclusão

B. Leitura e literacia

Plano de melhoria

Problemas identificados

1. Os alunos têm poucos hábitos de leitura.
2. Alguns alunos apresentam competências de leitura desfasadas do seu nível de
escolaridade.
3. Fraco trabalho colaborativo entre os professores titulares/curriculares e os
professores bibliotecários, com vista a transformar os hábitos e competências de
leitura dos alunos.

Resultados esperados

1. Aumento do número de requisições domiciliárias.
2. Melhoria das competências leitoras.
3. Adesão dos docentes/turmas ao trabalho colaborativo em atividades no âmbito
da literacia da leitura: 1º ciclo – 3 turmas num universo de 7 (43%); 2º ciclo – 5º
ano: 5 turmas (100%); 6º ano: 2 turmas em 7 (28%); 3º ciclo: 3 turmas em 15
turmas (20%); secundário: 3 turmas em 7 do ensino regular (43%).

B.1 Criação e promoção da competência leitora e dos hábitos de leitura.

Ações de melhoria a implementar

1. Realizar sessões de formação de utilizador diversificadas:
- Receção aos novos alunos: “A BE da escola sede” (5 turmas de 5º ano – com
uma sessão de 30m)
- “Boas Maneiras na Biblioteca” (7 turmas de 1ºano do agrupamento- – com uma
sessão de 60m)
- “Boas Maneiras com os Livros da Biblioteca”( 7 turmas de 1º ano do
agrupamento - – com uma sessão de 60m)
- “Como descobrir um livro na BE” (5 turmas de 5º ano – com uma sessão de
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90m)
2. Implementar em todas as turmas de 5º ano (5) a requisição domiciliária de um
documento na BE, pelo menos uma vez por período, acompanhados de um
professor de Português.
3. Promover e dinamizar atividades, concursos e encontros com escritores com
vista a estimular o interesse pelos livros e pela leitura junto dos alunos de 1º, 2º e
3º ciclo e ensino secundário. 1 escritor para o 1º ciclo, 1 para o 2º/3º ciclo e 2
para o secundário.
4. Dar continuidade à iniciativa da BE “Passaporte da Leitura” para as 3 turmas
do 2º e 3º ano, no sentido de estimular a leitura e a reflexão crítica sobre as
leituras efetuadas, através do registo da obra lida e da elaboração de um texto ou
uma ilustração.
5. Implementar o concurso “Leitor do mês” ao nível do 1º ciclo abrangendo todas
as turmas da EB da Cidade Sol.
6. Realizar reuniões de estabelecimento periódicas na EB1 da Cidade Sol com o
objetivo de estabelecer uma articulação ativa com os docentes no
desenvolvimento do currículo, de competências de leitura e de literacias da
informação e dos média.

Instrumentos de avaliação/ indicadores de execução a utilizar

Nº de sessões realizadas por ciclo, nº de turmas/ alunos envolvidos
Indicadores de requisição domiciliária nas BEs /
Nº de participantes nas diferentes atividades
Atas das reuniões realizadas

Responsáveis

PBs Rosalinda Serra e Teresa Patita

2013/9/13Data de início

2015/5/29Data de conclusão

B. 2 Atividades e projetos de treino e melhoria das capacidades associadas à leitura.

Ações de melhoria a implementar

1. Uso do «audacity» para leitura de excertos de obras.
2. Dinamização de clubes de leitura de frequência facultativa no 2º ciclo para
estimular a leitura recreativa e treinar a leitura em voz alta, aumentando as
competências leitoras.

Instrumentos de avaliação/ indicadores de execução a utilizar

Nº de alunos envolvidos
Nº de textos( títulos) usados
Nº de registos áudio publicados no blog da BE
Qualidade das leituras

Responsáveis

PBs Rosalinda Serra e Teresa Patita

2014/1/6Data de início

2015/5/29Data de conclusão

C. Projetos, parcerias e atividades de abertura à comunidade

Plano de melhoria

Problemas identificados

1. Fraca participação dos encarregados de educação nas atividades promovidas
pela BE (Semana da Leitura/ iniciativas, etc.)
2. Fraca articulação entre os professores dinamizadores das atividades extra-
curriculares (AECs) e a BE.

Resultados esperados

1. Maior envolvimento/participação dos encarregados de educação nas atividades
dirigidas à comunidade.
2. Rentabilizar a BE e os seus recursos nas atividades desenvolvidas nas AECs.

C.1 Desenvolvimento de atividades e serviços colaborativos com outras escolas/ bibliotecas.

Ações de melhoria a implementar

1. Dar continuidade à atividade de itinerância de fundo documental da BE da
Escola da Cidade Sol pelas escolas com reduzido fundo documental, com o
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objetivo de proporcionar o contacto com livros e desenvolver o gosto pela leitura:
“Baú dos livros em viagem” com o apoio da junta de freguesia.
2. Promover e apoiar a participação do agrupamento no projeto “Olhar Augusto
Cabrita”.

Instrumentos de avaliação/ indicadores de execução a utilizar

Registos das requisições;
Indicadores de requisição domiciliária nas BEs /

Responsáveis

PBs Rosalinda Serra e Teresa Patita

2013/11/1Data de início

2015/5/29Data de conclusão

C.2 Participação em projetos e parcerias com entidades exteriores à escola.

Ações de melhoria a implementar

1. Promover e apoiar a participação dos docentes no projeto SOBE: 2 turmas do
pré-escolar da Escola Básica Cidade Sol e 1 turma do curso profissional Técnicos
Auxiliares de Saúde do ensino secundário numa ação articulada entre ciclos.
2. Divulgar/promover/participar em atividades ou projetos que venham a ser
propostos por entidades externas.

Instrumentos de avaliação/ indicadores de execução a utilizar

Número de participações nos projetos lançados por entidades externas
Adesão por parte da comunidade: nº de turmas e docentes envolvidos.

Responsáveis

PBs Rosalinda Serra e Teresa Patita

2013/11/1Data de início

2015/5/29Data de conclusão

C.3 Envolvimento e mobilização dos pais, encarregados de educação e famílias.

Ações de melhoria a implementar

1. Solicitar o envolvimento e colaboração dos pais/EE e da comunidade em
eventos, nomeadamente na Semana da Leitura.

Instrumentos de avaliação/ indicadores de execução a utilizar

Número de participações dos EE/pais nas atividades propostas

Responsáveis

PBs Rosalinda Serra e Teresa Patita

2014/1/6Data de início

2015/5/29Data de conclusão

D. Gestão da biblioteca escolar

Plano de melhoria
Nota: o processo de submissão do Plano de melhoria é irreversível, pelo que se recomenda a sua verificação antes de efetuar o procedimento.

Problemas identificados

1. Desatualização do fundo documental e desadequação às diferentes faixas
etárias no sentido de ir ao encontro dos interesses dos utilizadores.
2. Coleções das BEs ainda não informatizadas.
3. Não funcionamento das BEs do 1º ciclo durante o período de intervalo, para
utilização autónoma.
4. Deficiente trabalho de articulação com os docentes: articulação informal,
ausência de registos.

Resultados esperados

1. Aquisição de fundo documental em diferentes suportes para atualizar e
adequar às diferentes faixas etárias
2. Informatização do fundo documental da escola sede.
3. Abertura das BEs do 1º ciclo no período de intervalo para utilização autónoma
dos alunos.
4. Formalização da articulação com os docentes



Avaliação da Biblioteca Escolar
1504723 Escola Básica e Secundária de Santo António, Barreiro
2013/12/20 13:17:06
5/6

D.1 Recursos humanos, materiais e financeiros adequados às necessidades de gestão, funcionamento e dinamização da biblioteca escolar.

Ações de melhoria a implementar

1. Rentabilizar os professores colaboradores na informatização e tratamento do
fundo documental existente.
2. Desenvolver um trabalho colaborativo com os professores colaboradores no
sentido de promover/ dinamizar/divulgar ações e atividades da BE.
3. Experimentar hipóteses de abertura das BEs do 1º ciclo durante o intervalo
através da rotatividade dos professores dos respetivos estabelecimentos.

Instrumentos de avaliação/ indicadores de execução a utilizar

Atas das reuniões
Registo de ações/atividades realizadas com a participação dos colaboradores da
BE.
Registo de frequência da BE

Responsáveis

PBs Rosalinda Serra e Teresa Patita

2013/10/1Data de início

2015/5/29Data de conclusão

D.2 Integração e valorização da biblioteca na escola.

Ações de melhoria a implementar

1. Insistir que a BE esteja mencionada em todos os doc. institucionais, docs. de
natureza pedagógica e de registo formal, em que se verifique a sua participação
ou a fruição de recursos materiais e humanos ou espaços.
2. Reforçar a importância de uma articulação formal das ações/atividades
desenvolvidas entre a BE e estruturas pedagógicas e docentes;
3. Apresentar em CP todas as ações que a BE desenvolve;
4. Criação de um livro de “Honra da BE” com o objetivo de recolher as opiniões
dos utilizadores sobre a importância da BE, assim como o registo de
personalidades convidadas, na atividades promovidas pela BE.

Instrumentos de avaliação/ indicadores de execução a utilizar

Registos diversos: atas/ planificações/ livro de honra/
Registo dos docs. relativos à BE enviados aos docentes do CP e registos da sua
aprovação ou não.

Responsáveis

PBs Rosalinda Serra e Teresa Patita

2013/9/2Data de início

2015/5/29Data de conclusão

D.3 Desenvolvimento, organização, difusão e uso da coleção.

Ações de melhoria a implementar

1. Solicitar, junto da direção, de uma verba anual que permita fazer face à gradual
desatualização e renovação do fundo documental das BEs do Agrupamento.
2. Informatização da coleção para implementar um sistema de gestão
bibliográfico automatizado.
3. Divulgação da coleção e difusão de informação através de exposições
diversificadas e através da internet- Blog, facebook, wiki, e-mail da BE
4. Itinerância de fundo documental da BE da Escola da Cidade Sol pelas 3
escolas com reduzido fundo documental, com o objetivo de proporcionar o
contacto com livros e desenvolver o gosto pela leitura: “Baú dos livros em
viagem”. Itinerância dos 3 baús faz-se rotativamente pelas 4 turmas de cada
escola.

Instrumentos de avaliação/ indicadores de execução a utilizar

Registo de aquisições/
Nº de documentos inseridos na base de dados da biblioteca/ registo do nº de
atividades e publicações no blog/facebook da BE

Responsáveis

PBs Rosalinda Serra e Teresa Patita

2013/10/1Data de início

2015/5/29Data de conclusão

Professor bibliotecário Teresa Patita
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