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Relatório de avaliação

Contexto e caracterização

1. Contexto

1.1 Escola/agrupamento
1504723 Escola Básica e Secundária de Santo António, Barreiro

1.2 Endereço
Rua António Aleixo - Cidade Sol
2835-511 Stº António da Charneca

1.3 Oferta Curricular
Ensino regular do 5º ao 12º ano
Currículos alternativos de 5º e 6º ano
CEF: Instalação e Operação de Sistemas Informáticos; Práticas Técnico-Comerciais; Serviço de Mesa.
Cursos Profissionais: Técnico de Apoio À Gestáo Desportiva; Técnico de Comércio; Técnico de Gestão e
Programação de Sistemas Informáticos; Técnico de Banca e Seguros.
EFA: Técnico de Segurança e Higiene do Trabalho;

1.4. Dados Escolares

1.4.1. Taxa média de transição/conclusão
--

1.4.2. Taxa de abandono escolar
--

1.4.3. Nº de alunos com apoios educativos
--

2. Intervenientes no processo de avaliação

Ano / Ciclo de Ensino N.º de
Alunos

N.º de
intervenientes

%

Pré-Escolar -- -- --
1.º Ano -- -- --
2.º Ano -- -- --
3.º Ano -- -- --
4.º Ano -- -- --

Total 1.º Ciclo 0.0 0.0
5.º Ano 145 27 18.62%
6.º Ano 144 24 16.67%

Total 2.º Ciclo 289.0 51.0
7.º Ano 100 16 16.00%
8.º Ano 107 16 14.95%
9.º Ano 88 14 15.91%

Total 3.º Ciclo 295.0 46.0
10.º Ano 65 13 20.00%
11.º Ano 61 9 14.75%
12.º Ano 39 7 17.95%

Total Ensino Secundário 165.0 29.0
Outros cursos (CEF, EFA, …) 122 9 7.38%

Total 871.0 135.0

Departamento/ outros
intervenientes com funções
pedagógicas

N.º de
Docentes

N.º de
inquiridos

%
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-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
Dep. Ciências e Matmática 30 9 30.00%
Dep. Expressões 26 7 26.92%
Dep. Línguas 27 8 29.63%
Dep. Ciências Sociais e Humanas 13 7 53.85%

Total 96.0 31.0

Pais/ encarregados de
educação

N.º N.º de
inquiridos

%

-- -- -- --

Outros a definir N.º N.º de
inquiridos

%

-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --

Total 0.0 0.0
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Secção A

A. Apoio ao desenvolvimento curricular

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

A.1.1 Cooperação da BE com as estruturas de coordenação educativa e supervisão pedagógica

Evidências
- As PBs participaram ao longo do ano letivo nas reuniões de CP, Conselho Geral e Departamentos no
sentido de se integrarem no Projeto Educativo, nos PAAs e promover a articulação com os docentes das
diferentes áreas disciplinares.
- A BE colabora com os conselhos de turma no sentido de apoiar as atividades e estratégias com os
diferentes recursos da BE.
- A utilização da BE e dos seus recursos é rentabilizada razoavelmente pelos docentes na sua prática letiva,
tal como indica o questionário QD1: 32,3% dos docentes utiliza a BE e os seus recursos uma ou duas vezes
por semana e 25% uma ou duas vezes por mês.
- Os docentes articulam e /ou planificam de forma regular, as suas atividades docentes com os PB,s
conforme resposta de 43,4% dos inquiridos.
- Uma elevada percentagem de docentes já colaborou com o PB na realização de atividades na BE ou em
sala de aula com alguma turma, como testemunham 77,4% dos inquiridos.

Pontos fortes identificados
- No presente ano letivo sentiu-se uma crescente utilização da BE e apropriação dos seus
recursos/materiais.
- Maior comunicação entre professores e PBs.

Pontos fracos identificados
- A articulação existente entre a BE e os departamentos ainda não é visível nas planificações;
- Poucos PCTs referem a BE;

A.1.2 Parceria da BE com os docentes responsáveis pelas áreas curriculares não disciplinares (ACND)

Evidências
- A BE planificou e/ou desenvolveu atividades de formação para as literacias da informação com todos os
docentes das ACND na Formação Cívica: 5º, 7º e 10º anos do ensino regular.
- A BE acompanhou e apoiou com regularidade, ao longo do presente ano letivo, as turmas do 7ºE, 10ºA e
10º B na pesquisa e elaboração de trabalhos, com impacto bastante satisfatório nas turmas
intervencionadas. Como tal foi apresentada a proposta da continuidade e alargamento desta articulação às
outras disciplinas, no próximo ano letivo.
- Verifica-se ainda um número bastante reduzido dos docentes que recorrem à BE para trabalhar estas
áreas, como prova 16% dos professores inquiridos.

Pontos fortes identificados
- Abertura e confiança dos docentes para a realização de trabalhos em parceria com a BE, que se traduziu
na melhoria da elaboração e apresentação dos trabalhos de pesquisa.
- Reconhecimento por parte dos utilizadores da mais-valia resultante da aplicação do guião de pesquisa
implementado pela BE.

Pontos fracos identificados
- Os materiais de apoio produzidos pela BE ainda não são devidamente rentabilizados, assim como o seu
fundo documental nas ACND.

- Pouca abertura dos docentes relativamente à articulação com a BE.

A.1.3 Articulação da BE com os docentes responsáveis pelos serviços de apoios especializados e educativos
(SAE)

Evidências
- A BE é rentabilizada pelos docentes em atividades de Apoio Educativo, bem como tutorias. Sempre que
solicitado a BE disponibiliza material de apoio às atividades a desenvolver.
- A BE disponibilizou recursos e promoveu atividades com o objetivo de apoiar os docentes da educação,
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nomeadamente ao projeto “Ler aos 4 ventos”.

Pontos fortes identificados
- Disponibilização de recursos variados à disposição de professores e alunos dos serviços de apoio.

Pontos fracos identificados
- Por vezes, o excesso de utilizadores prejudicou o ambiente de trabalho mais tranquilo.
- Verificação de uma fraca articulação entre a BE e os docentes dos apoios educativos, embora colabore
sempre que solicitada.

A.1.4 Ligação da BE ao Plano Tecnológico da Educação (PTE) e a outros programas e projetos curriculares
de ação, inovação pedagógica e formação

Evidências
- A BE participa no PTE e no plano TIC promovendo a utilização das TIC, no contexto das atividades
curriculares, tendo apoiado os docentes no desenvolvimento de projetos , tais como o PNL o projeto “Oficina
Saramago”, Projeto Comunidade Criativa, Projeto Pequeno Grande C.
-A utilização da BE foi muito rentabilizada pelos docentes em atividades curriculares relacionadas com a
utilização das TIC, fazendo prova o levantamento do número de requisições do equipamento pelos docentes
para trabalho curricular com turma e o número de turmas abrangidas. Da análise dos questionários constata-
se que um número bastante elevado dos docentes promove a utilização dos recursos da BE (incluindo os
tecnológicos) nos trabalhos de pesquisa propostos aos alunos (51,6%-sempre e 41,9% regularmente).

Pontos fortes identificados
- Articulação regular com a equipa PTE com vista a manter em bom estado o equipamento de forma a poder
ser utilizado pela comunidade educativa.

Pontos fracos identificados
- Articulação limitada ao nível pedagógico.

A.1.5 Integração da BE no plano de ocupação dos tempos escolares (OTE)

Evidências
- A BE organiza e disponibiliza materiais e recursos com vista à realização de atividades de substituição em
sala de aula ou outros espaços.
- A BE tem vindo a promover/desenvolver um Clube de Leitura com objetivo de ocupar os tempos não letivos
dos alunos e formar leitores.
- A BE é satisfatoriamente rentabilizada em atividades de estudo, leitura e utilização das TIC quando não têm
atividades letivas regulares : 47,6% dos alunos inquiridos refere frequentar a BE de forma autónoma para
estes fins.

Pontos fortes identificados
- Forte utilização da BE pelos alunos, especialmente do 2º e 3º ciclo, nos seus tempos escolares não letivos/
livres.
- Continuidade da atividade ao longo de 3 anos.
- Requisição de materiais para realização de aulas de substituição.

Pontos fracos identificados
- A Utilização da BE como sala de convívio por parte de alguns alunos compromete um ambiente de trabalho
adequado.
-Fraca adesão à atividade Clube de Leitura por parte dos alunos, apesar da divulgação junto da comunidade
educativa (alunos, enc. Ed., profs).

A.1.6 Colaboração da BE com os docentes na concretização das atividades curriculares desenvolvidas no
espaço da BE ou tendo por base os seus recursos.

Evidências
- O PAA da BE previu atividades de apoio ao desenvolvimento curricular sempre que para tal fosse
solicitada. Em resposta ao questionário, um número bastante significativo dos docentes referiu que a sua
experiência de trabalho e de colaboração com a BE foi muito positivo.
- A BE desenvolveu uma articulação regular com turmas de 7º e 10º ano , o que surtiu num impacto positivo
nas aprendizagens ao nível das literacias da informação: pesquisa, tratamento de informação, elaboração e
apresentação de trabalhos.
- Os docentes rentabilizaram a BE e os seus recursos autonomamente ou em colaboração com a equipa da
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BE em atividades de ensino e apoio aos alunos. Esta situação é visível através da resposta ao questionário
pelos professores em que estes dizem articular ou planificar com a BE: sempre 6,7% e regularmente 36,7%
ao nível do desenvolvimento do currículo (48%) e/ou no âmbito de determinados projetos/ programas (32%).
- A PB recebeu os alunos na BE ou deslocou-se à sala de aula com vários objetivos e competências a
desenvolver combinando previamente com os docentes, pelo que fazem provas vários sumários de
diferentes turmas.
- Aproximadamente metade dos alunos inquiridos costuma usar a BE ou os seus recursos com os seus
professores, a pedido destes ou em situação autónoma para a realização de trabalhos escolares.
- Ao longo do ano letivo a BE apoiou grupos/turmas/alunos em trabalho orientado na BE.
- A BE produziu e/ou organizou guiões de pesquisa,, maletas pedagógicas, materiais formativos e de apoio
às diferentes atividades tendo por vezes a colaboração de alguns docentes.
- A BE divulgou os materiais e/ou atividades que produziu/desenvolveu através do seu blog/página de rede
social.

Pontos fortes identificados
- As PBs revelam uma postura ativa na organização de diversas atividades.
- Feedback positivo por parte dos docentes envolvidos, quanto ao trabalho de apoio ao desenvolvimento
curricular efetuado pela BE, com propostas de continuidade para o próximo ano letivo, com o alargamento a
outras áreas disciplinares.
- Um elevado número de alunos (96%) dos inquiridos sente-se apoiado pelo PB/ equipa da BE.

Pontos fracos identificados
- O trabalho colaborativo entre a BE e os docentes ainda está pouco desenvolvido no âmbito da articulação
curricular, pelo que ainda não é a desejável, necessitando de ser mais aprofundado.
- A maioria dos docentes desconhece o fundo documental existente na BE no âmbito das suas áreas
disciplinares, reflectindo-se no seu subaproveitamento.
- A divulgação dos materiais produzidos e a sua rentabilização ainda é fraca.

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

A.2.1 Organização de atividades de formação de utilizadores

Evidências
Ao longo do primeiro período foram desenvolvidas ações de formação distintas direcionadas às turmas de 5º
ano e respetivos diretores de turma.
Na atividade de receção estes alunos foram alvo de visitas guiadas à BE com a apresentação de um guia de
utilizador, no sentido de promover o valor da BE, motivar para a sua utilização, esclarecer como está
organizada e ensinar a utilizar os diferentes serviços.
Posteriormente foi realizada a ação “Como encontrar um livro na BE” visando maior esclarecimento sobre a
organização do fundo documental. Estas ações contribuíram para uma maior afluência à BE pelos alunos do
5º ano e influenciaram os níveis de requisição domiciliária, tendo sido o ano em que se verificou um maior
número de requisições. Ao longo do período em que se realizou o concurso ”Leitor do Mês” seis dos oito
premiados foram alunos do 5º ano.
Tanto professores como alunos desenvolveram competências para o uso da BE, revelando um maior nível
de autonomia na sua utilização, após as sessões de formação de utilizadores, tal com faz prova os
questionários a alunos e professores:
64,1% dos alunos afirmou que participou em atividades para aprender a usar a BE; 94,2% afirmou que
depois dessas atividades se sentem mais à vontade a usar a BE.
58,1% dos docentes inquiridos afirmou ter participado em atividades de formação de utilizadores para o uso
da BE, promovidas pelo PB.
A BE produziu materiais informativos e/ou lúdicos de apoio à formação de utilizadores.

Pontos fortes identificados
- Realização de ações de Formação de Utilizadores que permitiu formar utilizadores mais esclarecidos
relativamente à organização da BE e na adoção de comportamentos adequados.
- Motivação para utilização da BE nas turmas de 5º ano, refletindo-se numa maior afluência e utilização de
recursos.

Pontos fracos identificados
- Alargar o número de sessões de formação de utilizadores/informação, etc.

A.2.2 Promoção do ensino em contexto de competências de informação
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Evidências
- Durante o ano letivo foram levadas a cabo sessões de formação no âmbito das literacias da informação
dirigidas a todas as turmas do 5º, 7º e 10º, de forma a abranger todos dos alunos em início de ciclo. Foram
ainda abrangidas duas turmas do 6º ano a pedido de um docente.
- A BE promoveu uma reunião com todos os representantes dos grupos disciplinares para a adoção de um
modelo de pesquisa para o agrupamento.
- Consequentemente a BE elaborou e divulgou junto de todos os docentes e alunos um guião de pesquisa
Big6 adaptado ao 1º/2º ciclo e outro ao 3ºciclo/ensino secundário. Contudo, verifica-se ainda uma fraca
aplicação do guião adotado, pois tal como nos indicam os questionários: apenas 29,3% dos docentes propõe
a utilização do guião de pesquisa disponibilizado pela BE aos seus alunos e 7,4% dos alunos refere consulta
os guiões de apoio que existem na BE quando lhes é solicitado um trabalho de pesquisa. No entanto, 36,4%
dos alunos inquiridos recorre à ajuda de um PB/equipa da BE.

Pontos fortes identificados
- Elevado número de alunos abrangidos pelas sessões de formação no âmbito das literacias da informação.
- Adoção do modelo de pesquisa para o agrupamento com a participação dos docentes representantes dos
grupos disciplinares.

Pontos fracos identificados
- Inexistência de um plano para o desenvolvimento das literacias da informação em contexto curricular.
- Fraca utilização do guião de pesquisa adotado pelo agrupamento, embora este seja do conhecimento de
professores e alunos.

A.2.3 Promoção do ensino em contexto de competências tecnológicas e digitais

Evidências
- A BE disponibiliza 12 computadores com ligação à internet com um elevado número de utilizações, tanto ao
nível de alunos em trabalho autónomo ou em situação de aula.
- A BE apoia, sempre que solicitada, os utilizadores na seleção e utilização dos recursos digitais o que se
reflete numa melhoria das competências tecnológicas e digitais.
- Nas sessões de formação sobre literacia da informação foram sempre abordados/explorados os
procedimentos relativamente a pesquisas através da internet.
- A BE produz materiais informativos e de apoio à utilização da internet (guiões de pesquisa e de avaliação
de sites, tutoriais, etc.) que se encontram, na secção de Guiões & Recursos, no blog da BE.
- A BE apresentou o projeto “Á conversa com…” com o objetivo de integrar as possibilidades que as TIC e a
Web facultam. Através deste projeto, que se pretendia interdisciplinar, a BE pretendia articular com o projeto
curricular de turma, incluindo simultaneamente o apoio à pesquisa de informação online, utilização de
ferramentas e exploração das potencialidades da web 2.0, trabalhando assim as competências transversais
ao nível da literacia da informação, tecnológica e digital.

Pontos fortes identificados
- Forte rentabilização dos equipamentos e recursos informáticos/ digitais.
- Apoio presencial ao utilizadores pela equipa da BE.
- Sessões de formação que incluíram a literacia tecnológica e digital.
- Atitude proativa das PBs através da proposta de projeto interdisciplinar “Á Conversa com…” com o intuito
de trabalhar competências transversais na aprendizagem dos alunos.

Pontos fracos identificados
- Muitos alunos ainda não rentabilizam devidamente os recursos digitais e da internet e demonstram
dificuldades em fazer a sua coordenação com outras fontes de pesquisa.
- Inexistência na escola de uma política concertada entre as planificações curriculares e a BE para o
desenvolvimento das TIC e da Internet como ferramentas de trabalho.
- Reduzida adesão e não concretização do projeto “Á conversa com…”

A.2.4 Impacto da BE nas competências tecnológicas, digitais e de informação dos alunos

Evidências
- Foram aplicadas as 3 grelhas de observação disponibilizadas para este domínio em 3 momentos distintos e
com 3 grupos/turma diferentes (7º E, 10ºA e 10ºB). Selecionaram-se as questões consideradas mais
pertinentes para cada uma das situações.
- No âmbito das competências das literacias da informação, tecnológica e digital, verificou-se que a maioria
dos alunos observados, define e identifica a questão a tratar sendo capaz de pesquisar informação em
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diferentes fontes, selecionar a mais importante e utilizar estratégias adequadas para o seu registo e
respetiva apresentação.
- No entanto, só metade dos alunos respeita os direitos de autor, fazendo referência às fontes ou elaborando
uma bibliografia.
- Praticamente todos os alunos sentem que o trabalho gradual na BE é determinante na aquisição de
diferentes competências, contribuindo para a melhoria das suas aprendizagens e do seu sucesso educativo.
Faz prova os elevados valores referenciados nos questionários dos alunos.
- Relativamente a este assunto os docentes reconhecem que a BE tem dado um contributo muito bom
(54,8%) ou bom (38,7%) para o desenvolvimento destas competências nos alunos

Pontos fortes identificados
- O contributo da BE na promoção das competências tecnológicas e de informação é visível na apreciação
feita tanto por professores como por alunos.
- Melhoria da qualidade dos trabalhos realizados na BE ou com o seu apoio, com especial destaque para o
trabalho mais sistemático de acompanhamento do 7ºE.

Pontos fracos identificados
- Verifica-se ainda a existência de um número significativo de alunos com fraco desenvolvimento de
competências de informação e tecnológicas.
-Um grande número de alunos realiza trabalhos de “copy & paste”.
- Poucos docentes propõem trabalhos que exijam a utilização e o desenvolvimento de ferramentas TIC ou
internet.

A.2.5 Impacto da BE no desenvolvimento de valores e atitudes indispensáveis à formação da cidadania e à
aprendizagem ao longo da vida.

Evidências
- Na elaboração dos trabalhos observou-se que a maioria dos alunos revela autonomia na realização destes,
seguindo as orientações e sugestões dadas pelo professor ou PB. Constatou-se ainda que mais de metade
dos alunos trabalham de forma adequada em grupo ajudando-se reciprocamente. No entanto o seu
comportamento na biblioteca ainda não é o desejável. Ao nível do ensino secundário foi observada uma
gestão adequada do tempo para a realização dos trabalhos propostos.
- Na observação informal, quando os alunos frequentam a BE sem tarefas definidas ou sem
acompanhamento, especialmente durante os intervalos e horas de almoço, nem sempre os comportamentos
são os mais adequados ao espaço, havendo um elevado número de alunos a quem se torna necessário
chamar à atenção e relembrar as regras de utilização da BE. Esta situação é recorrente, inibindo a
frequência dos alunos que pretendem estudar/realizar trabalhos escolares num ambiente mais tranquilo.
- Muito dos docentes consideram que a BE influencia nos seus alunos, o desenvolvimento de valores e
atitudes de convivência, iniciativa, cooperação e autonomia, pois muitas vezes os seus comportamentos são
mais ajustados na BE do que em contexto sala de aula.

Pontos fortes identificados
- Promoção do desenvolvimento dos valores de cidadania/ respeito, partilha, convivência e aprendizagem ao
longo da vida, autonomia, iniciativa e cooperação, apelando ao cumprimento das suas normas de
funcionamento.

Pontos fracos identificados
- Durante os intervalos e horas de almoço, nem sempre os comportamentos de alguns alunos são os mais
adequados ao espaço da BE, sendo frequentemente necessário chamar à atenção e relembrar as regras de
utilização da BE.

Quadro Síntese
A. Apoio ao desenvolvimento curricular

Motivo da escolha do domínio
A escolha deste domínio surgiu em reunião interconcelhia de Bibliotecas Escolares, pois foi considerado um
domínio com fraco desenvolvimento e de implementação difícil. Tendo em conta as atuais orientações
curriculares e missões das bibliotecas, tornou-se pertinente intervir nesta área, de forma a melhorar a
articulação com as diferentes estruturas pedagógicas, aumentar a rentabilização dos recursos da BE pelos
docentes no âmbito da sua atividade letiva, assim como aumentar o impacto das acções da BE nas
aprendizagens dos alunos ao nível das competências leitoras, da literacia da informação e tecnológica.
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Nível obtido
2.71

Ações para melhoria
- Participar nas reuniões de estabelecimentos de forma a melhorar a articulação entre a BE e os docentes
dos mesmos.
- Formalizar a articulação existente entre a BE e os departamentos curriculares e conselhos de turma nas
planificações e PCTs.
- Organizar ações informais de formação sobre a BE junto dos docentes, com o objetivo de rentabilizar a BE,
os seus recursos e os materiais produzidos por esta.
- Organizar materiais/recursos dirigidos aos docentes envolvidos em atividades de Ocupação de Tempos
Escolares para utilização em sala de aula (maleta de jogos didácticos).

Observações
--

Nível obtido
2.80

Ações para melhoria
- Estabelecer uma política concertada entre as planificações curriculares e a BE para o desenvolvimento das
competências ao nível da literacia da informação, tecnológica e digital dos alunos.
- Realizar sessões de formação de utilizador para os docentes.
- Reforçar a articulação entre a BE e o trabalho de sala de aula.
- Promover a utilização do guião de pesquisa do agrupamento.
- Ser rigoroso na aplicação do regulamento da BE.

Observações
--

Fontes de evidências

Neste item pode transcrever/ incluir excertos de diferentes documentos.
Limite máximo de 2500 caracteres.

Documentos de gestão da Escola/ Agrupamento
(Projeto Educativo, Projeto Curricular, Plano de Ação, Regulamento Interno, Plano Anual de Atividades, relatórios de avaliação, currículos profissionais da equipa da BE,
outros.)

Vários dos documentos em questão podem ser acedidos em:
PEA:
http://www.escolasdestantonio.edu.pt/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=13&Itemid=27
http://www.escolasdestantonio.edu.pt/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=11&Itemid=18

Documentos pedagógicos da Escola/Agrupamento
(Planificações dos departamentos, ACND, AEC, SAE, PTE-TIC, OTE, projetos curriculares das turmas, orientações/ recomendações do CP, trabalhos de alunos, resultados
de avaliação dos alunos, outros)

- Planificações de diferentes departamentos e/ou níveis de ensino (Matemática 7º e 8º ano, Formação Cívica
10ºano, etc);
Diversos PCTs (por ex. Projeto Curricular de Turma - 6º E Ano letivo 2011/2012

Documentos de Gestão da BE
(Plano de Ação, Plano Anual de Atividades, acordos de parceria, Política de Desenvolvimento da Coleção, Manual de Procedimentos, Regimento, horário, relatórios, plantas,
inventários, outros)

Documentos de gestão podem ser consultados em: http://biblioteiaaesa.wordpress.com/a-be/doc-internos/

Documentos de funcionamento e dinamização da BE
(Atas/ registos de reuniões/ contactos, registos de projetos/ atividades realizados, estatísticas da BE, materiais de apoio produzidos e editados, catálogo e outras ferramentas
utilizadas, resultados de avaliação da coleção, outros)

- Excertos das atas:
- Ata do Conselho de turma de avaliação do 3ºperíodo do 7ºE:
“Durante o 2º e 3º período a biblioteca escolar acompanhou a turma do 7ºE na disciplina de Formação
Cívica no âmbito do apoio ao desenvolvimento curricular. Num primeiro momento a turma participou numa
sessão de formação de utilizadores relativa às literacias da informação – Como fazer um trabalho de
pesquisa segundo o modelo Big6. Posteriormente, nos trabalhos de pesquisa efectuados pelos alunos, cada
grupo foi acompanhado em cada uma das fases do seu trabalho, até ao momento da apresentação. Esta
articulação resultou numa mais-valia, verificando-se uma melhoria na diversificação do tipo de recursos e
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técnicas de pesquisa utilizados, assim como uma melhoria na apresentação dos trabalhos. As professoras
intervenientes concluíram que este trabalho de apoio ao desenvolvimento curricular efectuado pela BE
deverá prosseguir no próximo ano letivo, abrangendo as restantes disciplinas. O objectivo é dar continuidade
ao trabalho iniciado com vista ao desenvolvimento competências de pesquisa, seleção e tratamento da
informação, de modo otimizar os níveis de literacia dos alunos.”
- Articulação com a BE/CRE – 6ºD: Ata de 9 de novembro, 2011
"A Diretora de Turma informou o Conselho de Turma sobre o Projeto da BE “À conversa com…” e auscultou
o mesmo, no sentido de saber se haveria algum elemento que quisesse participar neste projeto, as
professoras de Língua Portuguesa e Inglês mostraram interesse, ficando de preencher posteriormente a
ficha de inscrição. "

- CT do 10º A - Ano letivo 2011/12

1º Período: “A Diretora de Turma, professora de Formação Cívica, informou os presentes de que os
conteúdos trabalhados durante este período focaram-se, essencialmente, na formação da Educação para a
Cidadania. Neste âmbito, desenvolveram-se várias atividades, nomeadamente, a apresentação do projeto de
Mediação aos alunos pela professora Ana Rosa Lourenço e a participação em duas sessões de Informação,
promovidas pela BE/CRE, sendo uma delas sobre “Literacia da Informação” e outra sobre “O Modelo de
pesquisa Big6 do Agrupamento”.

2º Período: “A Diretora de Turma, professora de Formação Cívica, informou os presentes de que os
conteúdos trabalhados durante este período se focaram, essencialmente, na formação da Educação para a
Cidadania. Neste âmbito, os alunos fizeram trabalhos de grupo, utilizando os recursos da BE/CRE e,
posteriormente, apresentaram os respetivos trabalhos à turma.
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Perfis de desempenho

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

A1.1 A BE:
3. Articula com alguma regularidade com as estruturas de coordenação educativa e de supervisão
pedagógica, com destaque dos Departamentos.

A1.2 A BE:
2. Apoia alguns docentes responsáveis pelas ACND.

A1.3 A BE:
2. Apoia pontualmente os docentes responsáveis pelos apoios educativos

A1.4 A BE:
3. Participa no PTE e no desenvolvimento de alguns dos programas e projetos existentes na escola.

A1.5 A BE:
3. Integra o plano OTE dando resposta, sempre que solicitada, às necessidades da escola para atividades
de substituição.

A1.6 Os recursos da BE são rentabilizados pelos docentes no âmbito da actividade educativa/lectiva:
3. Bastante: 60 a 79% dos docentes recorrem à BE e aos seus serviços.

A1.7 A BE:
3. Produz e difunde alguns materiais de apoio para as diferentes atividades.

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

A2.1 A BE organiza:
3. Actividades de formação de utilizadores com algumas turmas/ grupos, em função de necessidades
detectadas.

A2.2 A BE fomenta o ensino em contexto das competências de informação:
2. Pontualmente, em ligação com algumas atividades educativas e projetos curriculares que solicitam o seu
apoio: 45 a 59% dos docentes articulam com a BE.

A2.3 A BE:
3. Apoia algumas ações promotoras do uso das TIC e da Internet.

A2.4 A BE tem impacto nas competências tecnológicas, digitais e de informação dos alunos:
3. Considerável: 60 a 79% detém boas competências nestes domínios.

A2.5 A BE favorece com o seu trabalho o desenvolvimento de um leque de valores e de atitudes
indispensáveis à formação da cidadania e à aprendizagem ao longo da vida:
3. Visível em 60 a 79% dos alunos.
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Secção B

Domínio B. Leitura e literacia

B.1. Trabalho da BE ao serviço da promoção da leitura na escola/agrupamento.

Relatório de avaliação
•A BE desenvolveu trabalho regular na área do livro e da leitura incentivando a requisição domiciliária
através de diferentes ações.
•A BE promoveu e dinamizou atividades diversificadas como sessões de hora do conto, clube de leitura,
atelier “Ler com Imaginação”, que associam formas de leitura e de escrita em diferentes ambientes e
suportes.
•A BE estabeleceu uma parceria regular com a Divisão de Bibliotecas e Arquivo e o Serviço Educativo da
CMB associadas à promoção da leitura.
•O Concurso Nacional de Leitura foi promovido junto do 3º ciclo e Secundário pela BE, tendo esta, pela
primeira vez, organizado com a colaboração de profs. De LP a 1ª fase do concurso e participado com os
alunos apurados na 2ª fase do mesmo.
- A BE promoveu a participação no concurso "Faça lá um poema!" com trabalhos do 2º e 3º ciclo e
secundário.
•A BE organizou e difundiu recursos documentais associados aos projectos “Oficina Saramago” e
“Comunidade Criativa” garantindo a transversalidade e o desenvolvimento de competências associadas à
leitura.
•A BE proporcionou o encontro com dois escritores abrangendo alunos do 1º e 2º ciclo.
•A adequação da coleção para o 2º ciclo através da aquisição de livros com verba PNL foi uma iniciativa da
BE para fazer face à falta de fundo documental ajustado a este nível.
•A BE adquiriu/ subscreveu e disponibilizou periódicos (jornais e revistas) adequados às várias faixas etárias
dos seus utilizadores: Jornais desportivos e diários, Visão Júnior, Super Interessante e Quero Saber.
•As novidades literárias foram divulgadas pela BE procurando sempre despertar o interesse e apoiar as
escolhas da comunidade educativa.
•Através do blogue e da página de rede social a BE estimula a sua comunidade educativa à leitura em
ambientes digitais.

Evidências que fundamentam o relatório
•Apresentação de “O livro do mês” promovendo a circulação de conjuntos de obras PNL (maletas) e a sua
requisição.
•Exposição mensal sobre um autor: “Autor do mês” e o concurso “Leitor do mês”.
•Registo de funcionamento de sessões de hora do conto, clube de leitura e atelier “Ler com imaginação”.
•25 alunos do 3º ciclo e secundário participaram no CNL- 1ª fase e 4 na 2ª fase.
•Numa média de 1087 alunos que frequentam a BE mensalmente, 91 estiveram em atividades na área do
livro e leitura formal/informal.
•Em 871 alunos registaram-se 672 requisições feitas por alunos ao longo do ano letivo, e 23 professores e 2
funcionários efetuaram 65 requisições.
•Blogue da BE com hiperligações diversas neste contexto: http://biblioteiaaesa.wordpress.com/

Ações para melhoria
•Solicitar junto da direção verba para proceder a uma renovação gradual do fundo documental de modo a
disponibilizar uma coleção variada e adequada aos gostos, interesses e necessidades dos utilizadores.
•Promover atividades com vista ao aumento da taxa de requisição domiciliária.

B.2. Integração da BE nas estratégias e programas de leitura ao nível da escola/agrupamento.

Relatório de avaliação
•A leitura e literacia constam como ações no projeto educativo – TEIP do agrupamento.
•Procedeu-se ao desenvolvimento do Projeto de Promoção de Leitura no 4º e 5ºano pelos respetivos
docentes em articulação com a BE.
•A BE divulgou e disponibilizou livros e outros recursos, articulou com as salas de aula e articulou atividades
com os docentes/sala de aula no âmbito do PNL.
•Procurou-se o envolvimento de toda a comunidade educativa nas atividades desenvolvidas, com maior
incidência na Semana da Leitura com a participação dos encarregados de educação.
•A BE realizou as atividades previstas no PAA em articulação com alguns departamentos e docentes das
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diferentes áreas curriculares (mês das bibliotecas escolares, semana da leitura, 25 de Abril,…)
•A BE participou na produção de informação divulgada no jornal do agrupamento.

Evidências que fundamentam o relatório
•PCT das turmas que articularam no Projecto de promoção de leitura.
•Artigos no Jornal do agrupamento que evidenciam algumas das atividades concretizadas.
•Requisição domiciliária e de livros para sala de aula, tendo como objetivo a concretização de projetos.
•Requisição de espaços da BE para realização de aulas, apresentação de atividades, etc.
•Blogue da BE com hiperligações diversas neste contexto: http://biblioteiaaesa.wordpress.com/

Ações para melhoria
•Propor a estruturação de princípios estratégicos e mecanismos de articulação entre a biblioteca escolar os
departamentos/ grupos de recrutamento/ensino especial de modo a intensificar a utilização do fundo
documental, a sua integração no currículo e a planificação conjunta de iniciativas, atividades e programas de
formação.
•Publicação no blogue da BE de artigos de interesse na área, trabalhos produzidos no âmbito da leitura e
escrita criativa.

B.3. Impacto do trabalho da BE nas atitudes e competências dos alunos, no âmbito da leitura e da literacia.

Relatório de avaliação
•Os alunos utilizam autonomamente o espaço, recursos e equipamentos da BE, quer para ler de forma
recreativa, para se informar, quer para realizar trabalhos escolares.
•Os alunos que recorrem à BE e à sua equipa para realizar trabalhos manifestam melhorias.
•A participação autónoma dos alunos em diferentes atividades da iniciativa da BE, associadas à promoção
da leitura (clube de leitura, atelier “Ler com imaginação” e desafios, blog, etc.), pouco activa.
•A prática de circulação e trabalho de leitura orientada de obras PNL, em contexto de sala de aula,
aumentou as experiências de leitura dos alunos, melhorando a sua autonomia e as suas competências de
leitura, com destaque para várias turmas do 2º ciclo e algumas do 3º, nomeadamente de 7º e 9º ano.

Evidências que fundamentam o relatório
•Média mensal de utilização da BE: 1087 alunos.
•Realização e participação de alunos no clube de leitura e atelier “Ler com imaginação”.
•Circulação de obras de PNL para leitura orientada em sala de aula. Foram efetuadas 93 requisições de
maletas PNL.
•Blogue da BE com hiperligações diversas neste contexto: http://biblioteiaaesa.wordpress.com/

Ações para melhoria
•Promover o diálogo com os docentes no sentido de garantir um esforço conjunto para que o
desenvolvimento de competências de leitura, estudo e investigação seja adequadamente inserido nos
diferentes currículos.
•Encorajar a participação dos alunos em atividades livres no âmbito da leitura.
•Adoptar instrumentos de observação e análise da progressão ao nível das atitudes e competências dos
alunos no âmbito da leitura e literacia.

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

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

Relatório de avaliação
•A equipa da BE apoiou os alunos nas suas atividades livres dentro do seu espaço e horário. O espaço foi
utilizado regularmente pelos docentes e alunos dos cursos EFA em período noturno.
•Os alunos utilizam o espaço, recursos e equipamentos da BE, recorrendo também às TIC para estudarem e
ou produzirem trabalhos escritos, desenvolvendo hábitos e métodos de trabalho e revelando progressiva
autonomia nas sua tarefas escolares.
•Propôs/proporcionou/dinamizou atividades livres e extra-curriculares, de caráter lúdico e cultural, dentro dos
interesses e necessidades dos alunos. No entanto estas nem sempre tiveram adesão desejada por parte dos
alunos.
•A BE promove a utilização autónoma e voluntária do seu espaço, como espaço de lazer e livre fruição de
recursos.
•Os alunos recorrem com muita frequência à BE para visualizar filmes, ler jornais ou revistas ou jogar nos
PC durante os seus tempos extra-letivos.
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Evidências que fundamentam o relatório
•Utilização média mensal da BE: 1087 alunos.
•Elevada utilização da BE e dos seus equipamentos para ocupação dos tempos livres: média mensal de 454
alunos.
•Assinatura de revistas e aquisição de jornais desportivos/diários para promover a leitura informal e
informativa.

Ações para melhoria
•Melhorar os mecanismos de promoção e marketing da BE valorizando e divulgando junto da comunidade
educativa o seu programa.

C.2. Projetos e parcerias

Relatório de avaliação
•No início do ano letivo a BE promoveu atividades de acolhimento aos alunos do 5º ano provenientes de
outras escolas.
•A BE elaborou o projeto “À conversa com, que se pretendia interdisciplinar, articulando com o projeto
curricular de turma.
•A equipa da BE colaborou e participou na Mostra de Atividades do agrupamento “Construindo
oportunidades de aprendizagem!”, tanto ao nível da organização como no desenvolvimento de atividades.
•A BE integrou o projeto interconcelhio Barreiro/Moita “Oficina Saramago, tendo neste âmbito articulado
com diferentes turmas e participado na candidatura a “Ideias com Mérito” da RBE e ao Concurso de Apoio
a Bibliotecas Escolares de Esc. Secundárias da Fundação Calouste Gulbenkian.
•A BE promoveu e participou no Concurso Nacional de Leitura junto do 3º ciclo e Secundário, tendo esta,
pela primeira vez, organizado com a colaboração de profs. De LP a 1ª fase do concurso e apoiado os alunos
apurados na 2ª fase do mesmo.
•Criação de parcerias com a BM através da actividade “Hora do conto” e com o Serviço Educativo nas
atividades “Pedra Pão – Workshop de Expressão dramática”, “Construção de Instrumentos Musicais”, e
“Telefonia de Abril”.
•As professoras bibliotecárias participaram em todas as reuniões do grupo de trabalho de bibliotecas
escolares do Barreiro/SABE e nas reuniões convocadas pela RBE.

Evidências que fundamentam o relatório
•PAA da BE
PCT das turmas intervenientes do 1º e 2º ciclo.
•Programa da Mostra de Atividades do Agrupamento.
•Planificação do projeto “Oficina Saramago”
•Materiais elaborados para o CNL
•Atas/Registos de participação

Ações para melhoria
•Promover a maior participação da BE em projetos e parcerias.
•Fomentar um maior envolvimento dos pais/encarregados de educação nas atividades desenvolvidas pela
BE.
•Contactar outras entidades no sentido de alargar o leque de parcerias com a BE.

Domínio D. Gestão da biblioteca escolar

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

Relatório de avaliação
•A BE está integrada na formulação e desenvolvimento da missão do agrupamento, assim como dos seus
princípios e objetivos estratégicos e de aprendizagem, estando devidamente referenciada no PE-TEIP, no
PCA e no RI, o que reflete o relevo dado a esta estrutura educativa.
•A BE está representada no CP e no Conselho Geral de Escola.
•O regulamento interno do agrupamento, revisto no presente ano letivo, inclui deste então a missão e
objectivos, organização e gestão dos recursos de informação, gestão dos recursos humanos afetos à BE,
serviços prestados à comunidade escolar no âmbito do projeto educativo e o regimento do funcionamento da
BE.
•A BE desenvolveu e articulou projetos e atividades com todas as escolas do agrupamento tendo como
referencial máximo o currículo nacional.
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•O PAA da BE respeita a missão do PAA do agrupamento apresentando atividades que pretendem apoiar e
desenvolver aprendizagens ao nível do currículo e assim aumentar o sucesso educativo.
•No presente ano letivo a direção afetou recursos humanos à BE procurando apoiar a equipa base.
•A articulação entre a BE e as demais estruturas coordenação educativa e supervisão pedagógica ainda não
é regular.
•Não existe verba anual afeta à BE para renovação e atualização de equipamentos e fundo documental.
•A maioria dos docentes faz um balanço positivo da experiência de trabalho com a BE e considera-a
determinante no desenvolvimento de valores e atitudes de convivência, iniciativa, cooperação e autonomia.
•As BEs do agrupamento são geridas de forma integrada procurando dar resposta às diferentes
necessidades, rentabilizando os recursos existentes e possibilidades de trabalho na escola/agrupamento.
•É promovida e realizada a circulação e empréstimo de fundo documental entre as escolas e Jardins de
Infância do agrupamento, no sentido de responder às necessidades que foram surgindo.
•Ao longo do ano letivo a BE enviou por email sugestões de atividades e divulgou iniciativas aos docentes
do agrupamento, indo ao encontro das áreas temáticas dos currículos.
•A BE apresentou o relatório síntese da sua avaliação no domínio D referente ao ano letivo transato, aos
representantes do conselho pedagógico em dezembro 2011.
•No presente ano letivo a BE aplicou os questionários a alunos e docentes, assim como as grelhas de
observação relativos ao domínio A do Modelo de Avaliação, no sentido de apurar dados concretos sobre o
funcionamento da BE.

Evidências que fundamentam o relatório
•PE-TEIP, PCA, PAA de agrupamento e RIA .
•Atas e registos.
•Horários dos docentes.
•Questionários aos docentes.
•Registo de circulação de recursos.
•E-mails a docentes.
•Relatório do Domínio D de 2010/11 e respectiva apresentação em PPT.
•Questionários a docentes e alunos e grelhas de observação do domínio A.

Ações para melhoria
•Reforçar a articulação com os departamentos e docentes.
•Realizar reuniões periódicas com a Diretora.

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

Relatório de avaliação
•A coordenadora da BE exerceu um trabalho regular com a direção e o conselho pedagógico identificando e
transmitindo os sucessos, as insuficiências e problemáticas nas respetivas reuniões ao longo do ano letivo,
no sentido de o partilhar com o agrupamento.
•As PBs têm uma atitude proativa criando meios para os docentes usufruírem, com os seus alunos, de
recursos diversificados em situação de aula disponibilizados pela BE.
•As PBs desenvolvem um trabalho regular junto de alunos e docentes incentivando a participação em
atividades e iniciativas e apoiando projetos diversificados contribuindo para as aprendizagens dos alunos e o
seu sucesso educativo.
•Os professores bibliotecários e a assistente operacional possuem formação adequada para desempenho
das suas funções e apoiam o trabalho de alunos e docentes.
•A BE possui espaço e mobiliário adequado ao seu funcionamento e respeita os normativos definidos pela
RBE.
•O equipamento informático é atualizado, sendo o número de computadores (12) com acesso à internet
adequado, permitindo em situação de sala de aula trabalhar com 2 alunos por computador,
•Existência de projetor multimédia no espaço polivalente da BE.
•A BE possui um blog e uma página de rede social, recorrendo ainda a diversas outras ferramentas Web 2.0
para promover a divulgação, formação e o diálogo com a comunidade educativa.

Evidências que fundamentam o relatório
•Atas e registos de atividades.
•Certificados de formação.
•Planta
•Inventário de equipamentos existentes.
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•Blog:http://biblioteiaaesa.wordpress.com/
•Rede Social:http://www.facebook.com/pages/Biblioteia-Bibliotecas-do-Agrupamento-de-Escolas-de-St-
Ant%C3%B3nio/184576361598290

Ações para melhoria
•Continuar a investir na formação no âmbito das BE e TIC
•Procurar colaboradores para o blog da BE.

D.3. Gestão da coleção/da informação.

Relatório de avaliação
•A política documental encontra-se definida para o agrupamento, foi submetida à apreciação e aprovada em
conselho pedagógico.
•Verifica-se um desequilíbrio em termos de suporte e em algumas áreas do fundo documental existente na
BE, com primazia dos recursos impressos.
•Aquisição de fundo documental respondendo maioritariamente às necessidades do 2º/3º ciclo através de
verba do PNL.
•A BE atualizou e difundiu uma listagem de títulos do PNL para leitura orientada em sala de aula, no sentido
de valorizar os recursos existentes e motivar para o seu uso, publicando-a no seu blog.
•Foram requisitados durante todo o ano letivo 2301 documentos por alunos, docentes e funcionários para se
recriarem ou elaborarem trabalhos escolares.
•Durante o presente ano letivo procedeu a reinstalação do programa de gestão bibliográfico, devido a um
erro na base de dados. Por essa razão reiniciou-se o processo de informatização da coleção.
•A BE utiliza ferramentas da Web 2.0, nomeadamente wordpress, facebook e delicious, etc. como
instrumentos de difusão de informação.
•A BE organiza e difunde listagens de recursos educativos da BE e de informação online utilizando o blogue
como uma plataforma essencial para essa difusão.

Evidências que fundamentam o relatório
•Política de Gestão da Coleção.
•Registos de aquisição de fundo documental.
•Lista de títulos PNL.
•Estatísticas de requisição.
•Base de dados bibliográfica.
•Blog:http://biblioteiaaesa.wordpress.com/
•Rede Social:http://www.facebook.com/pages/Biblioteia-Bibliotecas-do-Agrupamento-de-Escolas-de-St-
Ant%C3%B3nio/184576361598290

Ações para melhoria
•Reforçar as áreas da coleção com carências identificadas.
•Alargar o uso da coleção e a leitura domiciliária em particular.
•Promover a circulação e empréstimo de fundos documentais entre BE/escolas.
•Dar continuidade à informatização da coleção.
•Aumentar a interacção com os utilizadores online.

Fontes de evidências

Neste item pode transcrever/ incluir excertos de diferentes documentos.
Limite máximo de 2500 caracteres.

Documentos de gestão da Escola/ Agrupamento
(Projeto Educativo, Projeto Curricular, Plano de Ação, Regulamento Interno, Plano Anual de Atividades, relatórios de avaliação, currículos profissionais da equipa da BE,
outros.)

Vários dos documentos em questão podem ser acedidos em:
PEA:
http://www.escolasdestantonio.edu.pt/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=13&Itemid=27
http://www.escolasdestantonio.edu.pt/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=11&Itemid=18

Documentos pedagógicos da Escola/Agrupamento
(Planificações dos departamentos, ACND, AEC, SAE, PTE-TIC, OTE, projetos curriculares das turmas, orientações/ recomendações do CP, trabalhos de alunos, resultados
de avaliação dos alunos, outros)

- Recomendações do CP na acta 54 de 5.12.11;
- Planificações de diferentes departamentos e/ou níveis de ensino (Matemática 7º e 8º ano, Formação Cívica
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10ºano, etc);
Diversos PCTs (por ex. Projeto Curricular de Turma - 6º E Ano letivo 2011/2012: 1º período
Na disciplina de Língua Portuguesa, os alunos participaram nas ações promovidas pelo Arquivo Municipal,
intituladas«Vamos aprender com o arquivo» e «A fotografia como documento».Também participaram numa
ação dinamizada pela BECRE que visou a formação de utilizadores e requisição domiciliária.
2º período
Na disciplina de Língua Portuguesa, os alunos participaram na semana da leitura com a vinda dos
Encarregados de Educação à BECRE onde leram uma “ Uma história à minha maneira”, também assistiram
à peça de teatro “ A poesia não é tão rara como parece” promovida pela companhia de teatro Educa.
3º Período
Na disciplina de Língua Portuguesa, os alunos participaram numa atividade promovida pela CMB intitulada a
Hora do Conto, assim como, num encontro na BE/CRE com a escritora Maria Inês Almeida.

Documentos de Gestão da BE
(Plano de Ação, Plano Anual de Atividades, acordos de parceria, Política de Desenvolvimento da Coleção, Manual de Procedimentos, Regimento, horário, relatórios, plantas,
inventários, outros)

http://biblioteiaaesa.wordpress.com/a-be/doc-internos/

Documentos de funcionamento e dinamização da BE
(Atas/ registos de reuniões/ contactos, registos de projetos/ atividades realizados, estatísticas da BE, materiais de apoio produzidos e editados, catálogo e outras ferramentas
utilizadas, resultados de avaliação da coleção, outros)

Alguns dos materiais produzidos e/ou editados pela BE podem ser acedidos em:
http://biblioteiaaesa.wordpress.com/guioes-da-be/guioes/

Síntese geral da avaliação das BE do agrupamento

O preenchimento deste quadro só se aplica aos Agrupamentos. Apesar de feito no espaço da aplicação da
escola sede, pretende ser uma síntese breve e geral da avaliação realizada ao nível das bibliotecas do
Agrupamento, de modo a facilitar uma visão global do seu desempenho e a adopção de uma política de
gestão integrada que promova o seu desenvolvimento harmonioso e articulado.

Identificar domínio/ subdomínios avaliados e níveis obtidos em cada BE
Domínio A
EB 2/3 com Secundário de St. António: nível 3 obtido em ambos os subdomínios.
EB1 de ST. António da Charneca: nivel 3 no subdomínio A.1. e 2 no subdomínio A.2.

- As PBs participaram ao longo do ano letivo nas reuniões de CP, Conselho Geral e Departamentos no
sentido de se integrarem no Projeto Educativo, nos PAAs e promover a articulação com os docentes das
diferentes áreas disciplinares.
- A utilização da BE e dos seus recursos é rentabilizada razoavelmente pelos docentes na sua prática lectiva,
embora o mesmo não aconteça nos Kits-biblioteca, devido ao espaço reduzido.
- A maioria dos docentes já colaborou com as PBs na realização de atividades na BE ou em sala de aula em
todos os estabelecimentos de ensino do agrupamento, como por exemplo em actividades de formação para
as literacias da informação, formação de utilizadores, promoção da leitura.
- Verifica-se ainda um número bastante reduzido de docentes que recorrem à BE para realizar trabalhos de
pesquisa com os alunos.
-A BE é rentabilizada pelos docentes em atividades de Apoio Educativo, bem como tutorias. Sempre que
solicitada a BE disponibiliza recursos/material de apoio às atividades a desenvolver.
- A BE produziu e/ou organizou guiões de pesquisa, maletas pedagógicas, materiais formativos e de apoio
às diferentes atividades tendo por vezes a colaboração de alguns docentes.
- A BE divulgou os materiais e/ou atividades que produziu/desenvolveu através do seu blog/página de rede
social.
- A BE elaborou e divulgou junto de todos os docentes e alunos um guião de pesquisa Big6 adaptado ao
1º/2º ciclo e outro ao 3ºciclo/ensino secundário.
-A BE disponibiliza computadores com ligação à internet tanto para trabalho autónomo como para trabalho
em situação de aula, em número mais elevado e com maior utilização na escola sede.
- Muitos dos docentes consideram que a BE influencia nos seus alunos, o desenvolvimento de valores e
atitudes de convivência, iniciativa, cooperação e autonomia, pois muitas vezes os seus comportamentos são
mais ajustados na BE do que em contexto sala de aula.

Pontos fortes
- No presente ano letivo sentiu-se uma crescente utilização da BE e apropriação dos seus recursos/materiais
na maioria das BEs do agrupamento.
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- Verifica-se uma articulação regular com a equipa PTE com vista a manter em bom estado o equipamento,
de forma a poder ser utilizado pela comunidade educativa.
- As PBs revelam uma postura ativa na organização das diversas atividades.
- Houve um feedback positivo por parte dos docentes envolvidos, quanto ao trabalho de apoio ao
desenvolvimento curricular efetuado pela BE.
- A realização de acções de Formação de Utilizadores permitiu formar utilizadores mais esclarecidos
relativamente à organização da BE e na adoção de comportamentos adequados.
- Foi adotado um modelo de pesquisa para o agrupamento, com a participação dos docentes representantes
dos grupos disciplinares.

Pontos fracos
- Pouca abertura dos docentes relativamente à articulação curricular com a BE.
- A articulação existente entre a BE e os departamentos/docentes ainda não é visível nas planificações.
- Os materiais de apoio produzidos, como por exemplo o guião de pesquisa adotado pela BE ainda não são
devidamente rentabilizados, assim como o seu fundo documental.
- Fraca adesão às atividades propostas pela BE, apesar da divulgação junto da comunidade educativa.

Ações para melhoria
- Participar nas reuniões de estabelecimentos de forma a melhorar a articulação entre a BE e os docentes
dos mesmos.
- Formalizar a articulação existente entre a BE, os departamentos curriculares e conselhos de turma nas
planificações e PCTs.
- Organizar sessões de formação sobre a BE junto dos docentes, com o objetivo de rentabilizar a BE, os
seus recursos e os materiais produzidos por esta.
- Estabelecer uma política concertada entre as planificações curriculares e a BE para o desenvolvimento das
competências ao nível da literacia da informação, tecnológica e digital dos alunos.
- Reforçar a articulação entre a BE e o trabalho de sala de aula com os docentes.
- Promover a utilização do guião de pesquisa do agrupamento.
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Secção C

Domínio A. Apoio ao desenvolvimento curricular

Ano de incidência da avaliação.
2011

Data de apresentação ao Conselho Pedagógico.
--

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

Nível obtido
3

Resultados das ações de melhoria implementadas, após avaliação, para o subdomínio.
--

Recomendações do Conselho Pedagógico
--

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

Nível obtido
--

Resultados das ações de melhoria implementadas, após avaliação, para o subdomínio.
--

Recomendações do Conselho Pedagógico
--

Domínio B. Leitura e literacia

Ano de incidência da avaliação.
2009

Data de apresentação ao Conselho Pedagógico.
2010/12/10

Nível obtido
1

Resultados das ações de melhoria implementadas, após avaliação, para o subdomínio.
Após a análise-reflexiva do Plano de Acção, constou-se que foram implementadas a grande maioria das
acções de melhoria propostas para o ano lectivo 2010/2011.
Em relação ao trabalho da BE ao serviço da promoção da leitura, concretizaram-se as acções previstas,
embora ainda não se tenha obtido o impacto desejado. Verifica-se ainda a necessidade de maior articulação
com os docentes e de maior envolvimento de encarregados de educação, assim como a existência de
assistentes operacionais de apoio aos serviços de forma a garantir a melhor concretização das iniciativas da
BE.
Quanto à integração da BE nas estratégias e programas de leitura ao nível da escola/agrupamento, as
acções de melhoria foram concretizadas através de acções específicas e pontuais, assim como através da
implementação de actividades definidas no PAA. Denotou-se no balanço efectuado que limitações ao nível
do acesso aos equipamentos informáticos e Internet, no 1º ciclo e ensino pré-escolar, influíram nos
resultados tendo em conta a menor rentabilização da exploração das possibilidades facultadas pela WEB.
O Impacto do trabalho da BE nas atitudes e e competências dos alunos, no âmbito da leitura e da literacia,
observou-se no aumento da motivação dos alunos e na crescente participação/frequência da BE.

Recomendações do Conselho Pedagógico
O Relatório de Auto-Avaliação da BE no domínio B, Leitura e Literacia, foi enviado a todos os membros do
conselho pedagógico. Foi apresentada a sua síntese em reunião de conselho pedagógico a 10.12.2010, pelo
que este orgão proferiu as seguintes recomendações:
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- A BE deve desenvolver actividades que envolvam os encarregados de educação;
- Deve contactar empresas, instituições e editoras a solicitar livros e manuais escolares para fazer face à
desactualização do fundo documental existente;
- solicitar à CERCI Lisboa o envio de materiais apropriados às crianças com NEE.

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

Ano de incidência da avaliação.
--

Data de apresentação ao Conselho Pedagógico.
--

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

Nível obtido
--

Resultados das ações de melhoria implementadas, após avaliação, para o subdomínio.
--

Recomendações do Conselho Pedagógico
--

C.2. Projetos e parcerias

Nível obtido
--

Resultados das ações de melhoria implementadas, após avaliação, para o subdomínio.
--

Recomendações do Conselho Pedagógico
--

Domínio D. Gestão da biblioteca escolar

Ano de incidência da avaliação.
2010

Data de apresentação ao Conselho Pedagógico.
2011/12/05

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

Nível obtido
3

Resultados das ações de melhoria implementadas, após avaliação, para o subdomínio.
No subdomínio D1, o Regulamento Interno foi revisto e aprovada a alteração ao artigo referente à BE.

Recomendações do Conselho Pedagógico
-alargamento do horário de abertura de livre acesso.

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

Nível obtido
3

Resultados das ações de melhoria implementadas, após avaliação, para o subdomínio.
Relativamente à proposta efetuada à direção para reforço da equipa da BE, verificou-se um ligeiro aumento
de professores colaboradores, tendo estes desempenhado diferentes tarefas de apoio ao funcionamento da
BE.

Recomendações do Conselho Pedagógico
-procurar apoio/envolvimento da associação de pais/comunidade educativa.

D.3. Gestão da coleção/da informação.
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Nível obtido
3

Resultados das ações de melhoria implementadas, após avaliação, para o subdomínio.
Neste subdomínio a BE promoveu e divulgou a coleção e aumentou a difusão da informação. Quanto à
utilização das obras do PNL para leitura orientada em sala de aula, verificou-se um aumento da circulação
ao nível do 3º ciclo. Constatou-se também um aumento da requisição domiciliária.
Foi efectuada a proposta de aquisição de um leitor ótico, para facilitar e agilizar o serviço de empréstimo à
direcção, contudo não se concretizou a sua compra.
Durante o presente ano letivo a informatização do fundo documental no sistema de gestão bibliográfico,
esteve condicionada por motivos de problemas técnicos relacionados com a reinstalação do programa
Bibliobase. No entanto, inseriu-se os dados referentes aos alunos no sistema.

Recomendações do Conselho Pedagógico
- maior investimento na informatização do fundo documental de forma a rentabilizar recursos materiais e
humanos: aquisição de leitor óptico, instalação do módulo de etiquetas e configuração de impressora para
impressão de cotas e código de barras;

Observações

--


