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Avaliação da biblioteca escolar 2009-2013

Relatório de execução do 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

Plano de melhoria

Observações

A. Currículo literacias e aprendizagem

Relatório de execução do Plano de melhoria

Plano de melhoria

Recomendações do conselho pedagógico

--

--Data de apresentação à direção/
conselho pedagógico

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

Avaliação dos resultados obtidos

A articulação entre a BE e os professores foi formalizada nos conselhos de turma
através da análise do documento de política colaborativa. Pretendeu-se
responder às necessidades sentidas pelos docentes em relação às suas turmas,
numa articulação com a BE.
Da análise deste documento resultaram 24 pedidos de intervenção no âmbito da
formação para as literacias da informação/ média e outras, abrangendo turmas do
1º ciclo ao ensino secundário. Realizaram-se 5 sessões de formação em 2
turmas do 4º ano (A e B), 2 numa turma de 6º (F), 1 numa turma de 7º (D), 2
numa turma de 9º (C), 6 em duas turmas de 10º (A e B), 2 em duas turmas de 11º
(A e B) e uma numa turma de 12º ano (B). Os docentes fizeram uma avaliação
positiva das sessões de formação. Por sua vez os alunos fizeram também um
balanço positivo, dependendo do ano de escolaridade, os alunos mais velhos
consideraram que estas sessões não corresponderam inteiramente às suas
espectativas.
Verificou-se já a preocupação na utilização de algumas metodologias próprias às
literacias da informação e também dos média. No entanto é necessário insistir na
formação de alunos e professores, numa colaboração regular para a utilização
ser interiorizada e os resultados ao nível das aprendizagens escolares ser bem-
sucedida.
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O Referencial “Aprender com a BE”, da RBE, foi implementado em duas turmas
do 4º ano e permitiu insertar um trabalho estruturado no âmbito da literacia da
informação e dos média.

Ações não concretizadas a implementar

No próximo ano letivo as professoras bibliotecárias irão providenciar esforços no
sentido de concretizar as atividades de formação para as literacias da informação
e dos média em articulação com a BE, com as turmas ainda não abrangidas,
nomeadamente 3º, 7º ano, cujos professores não mostraram disponibilidade
nesta formação.

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

Avaliação dos resultados obtidos

Neste ano letivo foram criados 2 dos 3 tutoriais previstos para auxiliar os alunos
na apresentação dos seus trabalhos escolares, nomeadamente como fazer/
apresentar um PPT e como fazer e apresentar uma bibliografia. Estes tutoriais
estão disponíveis no blog da biblioteca e foram apresentados numa turma de 9º
ano, uma de 10º, uma de 11º e uma de 12º ano, por solicitação dos professores
do conselho de turma. A avaliação da aplicação dos tutoriais é ainda empírica e
resulta de contactos informais com professores e alunos. Concluímos que a
aplicação dos tutoriais nas turmas que usufruíram da sua apresentação não foi
generalizada. Contudo muitos alunos mostraram já preocupação no respeito por
vários itens referidos, quer na apresentação de um PPT, quer na criação da
bibliografia, resultando na melhoria da qualidade dos trabalhos.
Ao nível da utilização do programa Audacity para a realização de Podcasts deu-
se um acréscimo significativo na sua utilização, comparativamente com anos
anteriores. No 1º ciclo duas turmas, do 2º e 4º ano (da EB1 em avaliação),
recorreram ao uso deste programa com o acompanhamento das professoras
bibliotecárias para realização de Podcasts. No caso da turma de 4º ano o
trabalho realizado foi utilizado e submetido ao concurso “Conta-nos uma história
– podcast na educação”. No 2º ciclo esta atividade foi desenvolvida com todos
os alunos de uma turma do 5º ano. Os alunos participantes no clube de leitura,
promovido pela BE e dinamizado por um professor colaborador, recorreu a este
programa para registo das suas leituras, com o apoio das PBs. Deste trabalho
resultaram 12 Podcasts que podem ser ouvidos no blog da BE.

Ações não concretizadas a implementar

No próximo ano letivo irá ser criado um tutorial “Como fazer/apresentar um
Prezi” para ser apresentado a alunos e professores e disponibilizado no blog da
BE.

B. Leitura e literacia

Relatório de execução do Plano de melhoria

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

Avaliação dos resultados obtidos

As sessões de formação de utilizador previstas para as turmas de 1º e 5º ano
foram realizadas na íntegra. Todos os novos utilizadores do1º e 5º ano foram alvo
de duas formações cada, respetivamente: “Boas maneiras na biblioteca” e
“Boas maneiras com os livros da biblioteca”; “A BE da escola sede” e “Como
descobrir um livro na BE”, com o objetivo de promover a valorização do espaço e
dos seus recursos, dar a conhecer regras e comportamentos adequados e
incentivar o uso autónomo junto dos alunos mais novos do 1º e 2º ciclo.
Numa ação concertada entre os professores de Português e a Biblioteca Escolar,
todas as turmas de 5º ano fizeram requisição domiciliária uma vez por período
em contexto de aula.
No sentido de promover a leitura, a BE realizou na escola sede o concurso
mensal “Leitor do Mês” dirigido a todos os alunos, distinguindo o aluno com
maior número de requisições mensais e o concurso anual “ TOP+ das Turmas
Leitoras”, que destaca a turma que mais livros leu/ requisitou na biblioteca
escolar. Concluiu-se, que estas ações contribuíram para o aumento do nível de
requisições em comparação com o ano anterior.
Ao nível do 1º ciclo a tentativa de implementar o concurso mensal “Leitor do
mês”, não teve feedback por parte dos docentes da escola EB da Cidade Sol, à
exceção da turma do 3º B, em que os alunos apresentaram número execuo de
requisições entre si. Relativamente à iniciativa “Passaporte da Leitura” lançada
no passado ano letivo pela BE, deram continuidade 3 turmas do 3º e 4º ano num
universo inical de cinco turmas participantes. Os docentes fizeram um balanço
muito positivo, considerando a atividade interessante e manifestando vontade de
continuar esta ação para estimular leitura e a reflexão crítica sobre estas.
No que concerne o encontro com autores para cada um dos níveis de ensino
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verificou-se a adesão de 4 turmas no 1º ciclo, 3 turmas de 2º ciclo, 4 turmas de 3º
ciclo, uma turma de alunos de LPNM e 4 turmas do ensino secundário.
A BE promoveu o Concurso Nacional de Leitura junto de todas as turmas de 3º
ciclo e ensino secundário. No entanto não houve qualquer participação de alunos
do 3º ciclo e apenas 3 alunos do ensino secundário participaram na primeira fase
do concurso, tendo desistido da participação na fase distrital. Verificamos que a
motivação do professor junto das suas turmas e o incentivo em particular, aos
alunos é fundamental para a valorização da participação nestas iniciativas, que
proporcionam uma experiência diferente na sua vida escolar, aumentando a auto-
estima, através de experiências formativas diversificadas. A BE promoveu para
as turmas do 2º ciclo concurso de leitura de lengalengas e trava-línguas em
articulação com os docentes do 2º ciclo, do departamento de línguas. Contudo a
participação ficou aquém do desejado, com a inscrição efetiva de menos de 20
alunos. Esta situação resultou de uma planificação pouco estruturada entre a
biblioteca escolar e os docentes. Concluiu-se que é também necessário por parte
dos professores curriculares, um maior envolvimento e a motivação das turmas
para uma participação concreta e de qualidade, em situação letiva.
De acordo como o Plano de Melhoria foi realizada uma reunião de
estabelecimento com todas as educadoras e professores da EB da Cidade Sol no
início do 2º período, para apresentação do PM e esclarecimento dos docentes
deste estabelecimento, tendo ainda como objetivo estabelecer uma articulação
ativa no desenvolvimento do currículo, de competências de leitura e de literacias
da informação e dos média. Desta ação resultou articulação efetiva de três
turmas com a BE, 2ºG no âmbito da literacia da leitura e dos média (Podcast),
4ºA literacia dos média e 4ºB literacia da informação e dos média.

Ações não concretizadas a implementar

Deverá ser repensado o concurso de leitores a implementar na escola do 1º ciclo,
dada a falta de adesão por parte dos docentes, substituindo o concurso “Leitor
do Mês” por “Top + das turmas leitoras”.

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

Avaliação dos resultados obtidos

A proposta de utilização do programa “Audacity” para gravação de textos e
excertos textuais pela BE foi uma atividade bem acolhida pelos alunos e docentes
envolvidos. Este programa foi utilizado por duas turmas de 1º ciclo e uma do 5º
ano no treino das capacidades de melhoria da leitura em voz alta. O 2º ano
(turma G) fez a leitura integral da obra “A Casinha de Tita Carochinha”,
distribuída pelos vários elementos da turma. O 4º ano (turma B) fez a gravação
da história criada em sala de aula “João sem coração”, participando no concurso
“Conta-nos uma história-Podcast na educação”. O 5º ano (turma A) fez uma
leitura conjunta de dois poemas do programa curricular de português. Esta
atividade revelou-se uma mais-valia, visto que os próprios alunos têm um grau de
exigência bastante acentuado quanto ao seu desempenho e ao dos outros. No
total realizaram-se quatro Podcasts.
No que respeita o uso desta ferramenta nos Clubes de Leitura, de frequência
facultativa, dinamizados pela BE, junto dos alunos do 2º ciclo, esta revelou-se
estimulante e produtiva. Os alunos aderiram de uma forma entusiasmada,
partiram para a escolha individual dos textos para gravação, treinando, muitas
vezes autonomamente a leitura em voz alta. Verificou-se uma melhoria das suas
competências leitoras e o aumento da qualidade das suas leituras. Nesta
atividade participou ainda uma aluna com dificuldades de articulação verbal que
apresentou um progresso considerável a este nível no final da atividade.
Resultaram desta atividade treze Podcasts respeitante a 12 alunos.

Ações não concretizadas a implementar

--

C. Projetos, parcerias e atividades de abertura à comunidade

Relatório de execução do Plano de melhoria

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

Avaliação dos resultados obtidos

A atividade de itinerância de fundo documental da BE da Escola da Cidade Sol,
por três escolas de primeiro ciclo com fundo reduzido, foi integralmente cumprido.
Cada escola envolvida recebeu um baú com cerca de 40 a 50 livros, que circulou
durante o ano letivo pelas quatro salas de cada escola. O número total de
requisições resultante desta ação foi 1111 e reflete a sua importância no contacto
dos alunos com os livros e no desenvolvimento do gosto pela leitura. Esta
atividade contou com a parceria estabelecida com a Junta de Freguesia de St.
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António, que viabilizou a circulação por duas das três escolas. A terceira escola
não pertence à mesma freguesia, sendo as professoras bibliotecárias e a
coordenadora de escola que se responsabilizam pela sua circulação.

Ações não concretizadas a implementar

--

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

Avaliação dos resultados obtidos

No âmbito da implementação/dinamização do Projeto SOBE (Saúde Oral e
Bibliotecas Escolares) no concelho do Barreiro, as professoras bibliotecárias
participaram numa reunião com as Higienistas Orais e outros técnicos de saúde
escolar no Centro de Saúde do Lavradio. Este projeto foi divulgado junto de todos
os docentes de pré- escolar e 1º ciclo, no sentido de estimular a participação do
agrupamento. Foram apresentados os recursos recebidos no âmbito deste
projeto através da RBE e disponibilizadas maletas com os respetivos materiais.
No blog da BE foi criada uma página onde são disponibilizadas informações e
recursos em suporte informático. A BE promoveu e apoiou a articulação vertical
entre quatro turmas do pré-escolar da escola da Cidade Sol e uma turma de
11ºano do curso profissional Técnicos Auxiliares de Saúde do ensino secundário.
Este projeto desenvolveu-se ao nível interno do agrupamento não tendo sido
efectuada a inscrição no site do projeto SOBE, por vontade expressa das
educadoras.

Ao longo do ano letivo foram divulgados junto de professores e alunos todos os
projetos e atividades de que a BE teve conhecimento, com o objetivo de
incentivar a sua participação. A ação da BE centrou-se no apoio aos participantes
nos diversos concursos/atividades. Destaca-se a participação no concurso
nacional de poesia do PNL “Faça lá um poema”, no qual uma aluna foi
distinguida com o primeiro prémio na categoria do 3º ciclo. A participação no
projeto interconcelhio (Barreiro/Moita) “Olhar Augusto Cabrita” foi concretizada
com a turma CEF - Operadores de Fotografia, com a colaboração da BE, tendo
um dos trabalhos obtido o 1º prémio na categoria de fotografia. A BE
proporcionou ainda atividades oferecidas pelo Serviço Educativo Municipal do
Barreiro abrangendo um total de vinte e uma turmas. Através da articulação com
o IGAC a BE facultou sessões de sensibilização para os direitos de autor e
conexos a 2 turmas de 3º ano da EB da Cidade Sol e 5 turmas de 5º ano da
escola sede. A turma do 4ºB da EB da Cidade Sol participou no concurso
“Conta-nos uma história- Podcast na educação” com o apoio das profs.
bibliotecárias.

Ações não concretizadas a implementar

--

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

Avaliação dos resultados obtidos

No início do ano letivo foi realizada uma receção aos encarregados de educação
dos novos alunos, que incluiu uma apresentação da BE, através da sua visita ao
espaço.
No âmbito da Semana da Leitura registou-se a participação de ca. de 12 pais em
atividades envolvendo turmas do 1º e 2º ciclo das escolas avaliadas.

Ações não concretizadas a implementar

--

D. Gestão da biblioteca escolar

Relatório de execução do Plano de melhoria
Nota: o relatório deverá ser submetido até 15 de julho de 2014.

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

Avaliação dos resultados obtidos

As professoras bibliotecárias realizaram ao longo do ano letivo reuniões formais e
informais com a equipa/ professores colaboradores da BE. Foram distribuídas
diferentes tarefas/atividades a cada um dos elementos com o objetivo de
rentabilizar os recursos humanos existentes. Dos docentes com tempos
atribuídos de apoio à BE, dois realizaram trabalho de apoio à informatização do
fundo documental, dois produziram atividades de divulgação, dois dinamizaram
dois clubes de leitura envolvendo alunos de 2º ciclo, um docente monitorizou um



Avaliação da Biblioteca Escolar
1504723 Escola Básica e Secundária de Santo António, Barreiro
2014/07/11 16:05:20
5/5

aluno com necessidades educativas especiais no âmbito do estágio de
sensibilização laboral e por fim um docente apoiou o funcionamento da BE. Os
colaboradores realizaram as atividades atribuídas durante o ano letivo,
contribuindo para o cumprimento do PAA e PM da BE.

Ações não concretizadas a implementar

Abertura regular ao longo de todo o ano letivo da BE de 1º ciclo da EB da Cidade
Sol no período do intervalo.

D.2 Integração e valorização da biblioteca na escola.

Avaliação dos resultados obtidos

A BE apresentou todas as suas ações em conselho pedagógico, tendo tido
sempre o aval deste órgão.
Solicitou junto de todos os docentes o registo formal de participação em
atividades
ou a fruição de recursos materiais e humanos da BE nos documentos
institucionais. No entanto, verifica-se ainda a desvalorização destes registos por
parte de alguns docentes.
A articulação entre alguns departamentos e a BE é praticamente inexistente.
Noutros casos essa articulação ainda é pouco estruturada ou informal, por vezes
com reduzido envolvimento dos docentes. Este facto restringe as atividades, quer
ao nível da sua diversidade quer da qualidade, limitando a visibilidade e
abrangência destas.
Foi criado o “Livro de Honra da BE” onde personalidades convidadas durante o
ano letivo deixaram o seu registo.

Ações não concretizadas a implementar

Recolher as opiniões dos alunos utilizadores da BE sobre a importância desta, no
final do seu percurso escolar.

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

Avaliação dos resultados obtidos

Procedeu-se à informatização da coleção existente na escola sede, verificando-
se 893 registo efetuados no programa informático de gestão da coleção –
Bibliobase.
Ao longo de todo o ano letivo a BE procurou divulgar a coleção e difundir
informação sobre as atividades através dos vários meios, recorrendo a
exposições bibliográficas ou utilizando o blog, facebook ou wiki da BE. Em média
foram publicados 8 posts mensais no blog da BE.
A circulação do fundo documental da BE da Escola da Cidade Sol concretizou-se
nas três escolas envolvidas e cumpriu o objetivo previsto, proporcionando o
contacto com livros e desenvolvimento do gosto pela leitura, junto de todos os
alunos destes estabelecimentos de ensino.

Ações não concretizadas a implementar

Solicitar, junto da direção, uma verba anual que permita fazer face à gradual
desatualização e renovação do fundo documental das BEs do Agrupamento.
Informatizar a coleção para implementar um sistema de gestão bibliográfico
automatizado, sendo necessário a aquisição de equipamento de leitura e
impressão de etiquetas.

N.º total de ações propostas no Plano de
melhoria

28

N.º total de ações implementadas com
sucesso

21

Percentagem de execução do Plano de
melhoria

75%

Professor bibliotecário Maria Teresa Patita Sousa


