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Processo de melhoria

Relatório de execução do plano de melhoria 2015/ 2016

Recomendações do conselho pedagógico
Perante o relatório de execução do plano de melhoria 2015/16 apresentado ao conselho pedagógicoas este concordou com as prioridades mencionadas pela BE,
de que se deverá dar prioridade ao tratamento e informatização da coleção de forma a implementar o sistema de gestão bibliográfico automatizado nas BEs do
Agrupamento e a atualização do fundo documental através de investimento do agrupamento.

Data de apresentação à direção/ conselho pedagógico
2017/5/16

Informação escolar

Designação Escola Básica e Secundária de Santo António, Barreiro

Código 1504723

Endereço postal Rua António Aleixo Cidade Sol

Escola sede de agrupamento 1504723

Oferta curricular

Ano letivo 2016/17
ENSINO SECUNDÁRIO - REGULAR:
-CIENTIFICO-HUMANÍSTICOS DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIAS
-CIENTIFICO-HUMANÍSTICOS DE LÍNGUAS E HUMANIDADES

2º e 3º CICLO DO ENSINO REGULAR
PERCURSOS DO ENSINO NÃO REGULAR:
-CURSOS VOCACIONAIS
-CURSOS DE EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO COM EQUIVALÊNCIA AO 3º CICLO
– NIVEL III:
- OPERADOR/A DE DISTRIBUIÇÃO
- EMPREGADO/A DE RESTAURANTE/BAR

CURSOS PROFISSIONAIS COM EQUIVALÊNCIA AO 12º ANO – NÍVEL 4
(DURAÇÃO DE 3 ANOS)
- CURSO PROFISSIONAL DE TÉCNICO DE APOIO À GESTÃO DESPORTIVA
- CURSO PROFISSIONAL DE RESTAURAÇÃO – VARIANTE
RESTAURANTE/BAR
- CURSO PROFISSIONAL DE TÉCNICO DE COMÉRCIO

CURSOS DE EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO DE ADULTOS
-B1 (para formandos com < 1º ciclo do ensino básico – (<4º ano)) Para obter o 4º
ano
- B2 (para formandos com o 1º ciclo do ensino básico – (4º ANO)) – Para obter o
6º ano
- B3 (para formandos com o 2º ciclo do ensino básico – (6º ANO)) – Para obter o
9º ano

Taxa média de transição/ conclusão 95

Taxa de abandono escolar 6

N.º de alunos com apoios educativos 721

Processo de avaliação

Intervenientes no processo de avaliação

Ciclo de ensino/ ano N.º de
alunos

N.º de
inquiridos

% de
inquiridos

Ensino Básico

3.º Ano 37 19 51%

4º Ano 32 25 78%

5º Ano 115 11 10%

6º Ano 138 16 12%

7º Ano 85 11 13%

http://www.rbe.mec.pt/np4/?newsId=1324&fileName=relatorio17_a.pdf
http://www.rbe.mec.pt/np4/?newsId=1324&fileName=relatorio17_b.pdf
http://www.rbe.mec.pt/np4/?newsId=1324&fileName=relatorio17_c.pdf
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8º Ano 83 8 10%

9º Ano 95 12 13%

Outros cursos 160 1 1%

Ensino Secundário

10º Ano 62 9 15%

11º Ano 54 10 19%

12º Ano 25 2 8%

Cursos profissionais 83 2 2%

Outros cursos 0 0 0%

Total 969 126 13%

Grupos de recrutamento/ outros
intervenientes com funções pedagógicas

N.º de
docentes

N.º de
inquiridos

% de
inquiridos

Educação Pré-Escolar

100 6 2 33%

1º Ciclo Ensino Básico

110 11 7 64%

2º Ciclo Ensino Básico

200, 220, 230, 240, 250, 260, 290 19 19 100%

3º Ciclo/ Ensino Secundário

300, 330, 350, 400, 410, 420, 430, 500,
510, 520, 530, 550, 600, 620, 910

86 78 91%

Total 122 106 87%

Pais/ encarregados de educação N.º N.º de
inquiridos

% de
inquiridos

Pais e EE de 1º, 2º e 3º Ciclo 662 99 15%

Outros intervenientes N.º N.º de
inquiridos

% de
inquiridos

Técnicos Especiais, 910/20/30 no 1º ciclo 4 4 100%

Contextualização do processo de avaliação

Fatores internos e externos com influência nos resultados da avaliação
Os intervenientes no processo de avaliação (questionários) referem-se à EB de 2º/3º Ciclo com Sec. de St. António e EB de Cidade Sol. Contudo, a avaliação
efetuada aos serviços prestados pela BE abrange todas as escolas do Agrupamento.

Na Escola Básica de Cidade Sol apenas 50% dos E.E. envolvidos devolveram os questionários preenchidos.

Período em que decorreu o processo de avaliação

2017/4/21 _ 2017/6/2

Perfis de desempenho

Nível Descrição

4 A ação da biblioteca escolar traduz-se num muito bom desempenho. Tem um impacto consistente e bastante positivo. Os pontos fortes predominam na quase totalidade
dos indicadores em avaliação e os resultados obtidos apontam para um nível de eficiência acima da média.

3 A ação da biblioteca escolar traduz-se num bom desempenho. Tem um impacto consistente e positivo. Apresenta uma maioria de pontos fortes nos indicadores em
avaliação e os resultados obtidos apontam para um bom exercício, havendo algumas melhorias a introduzir.

2 A ação da biblioteca escolar traduz-se num desempenho limitado. Tem um impacto reduzido. Apresenta uma minoria de pontos fortes nos indicadores em avaliação e
os resultados obtidos apontam para fragilidades, sendo necessário investir consistentemente na melhoria dos serviços.

1 A ação da biblioteca escolar traduz-se num desempenho muito aquém do desejado. Tem um impacto muito reduzido. Os pontos fracos predominam e sobrepõem-se
aos pontos fortes nos indicadores em avaliação e os resultados obtidos apontam para uma ação muito limitada, a requerer uma intervenção imediata e um investimento
profundo na melhoria.

A. Currículo, literacias e aprendizagem

Trabalho de intervenção no apoio ao currículo e na formação para as literacias 4 – Utilização por 76% ou mais das turmas

Desenvolvimento de ações promotoras do uso da informação, dos media e das 4 – Utilização por 76% ou mais dos alunos

http://www.rbe.mec.pt/np4/?newsId=1324&fileName=gr_avaliacao.pdf
http://www.rbe.mec.pt/np4/?newsId=1324&fileName=relatorio17_d.pdf


Avaliação da Biblioteca Escolar
1504723 Escola Básica e Secundária de Santo António, Barreiro
2017/07/20 12:14:45
3/6

tecnologias

Impacto na progressão nas aprendizagens [QA10.2; QD9.1] 4 – Avaliação MB/B por 76% ou mais dos
alunos e docentes

Impacto na melhoria dos níveis de literacia digital, dos media e da informação [QA10.3;
QD9.2]

3 – Avaliação MB/B por 51 a 75% dos
alunos e docentes

B. Leitura e literacia

Desenvolvimento de estratégias e atividades de leitura 4 – Articulação com 76% ou mais das
turmas

Incremento do acesso e envolvimento dos alunos em práticas de leitura 3 – Utilização por 51 a 75% dos alunos

Impacto no desenvolvimento do gosto e do prazer da leitura [QA10.4; QD9.3] 4 – Avaliação MB/B por 76% ou mais dos
alunos e docentes

Impacto no desenvolvimento da competência leitora [QA10.5; QD9.4] 3 – Avaliação MB/B por 51 a 75% dos
alunos e docentes

C. Projetos e parcerias

Promoção de parcerias e envolvimento em projetos 4 – Sistemática

Fomento da participação dos Pais/EE e famílias em atividades conjuntas 2 – Pontual

Contributo para o enriquecimento do papel formativo, visibilidade e integração da escola
na comunidade [QA10.6; QD9.5; QDi2; QEE8]

4 – Valorização MB/B e MI/I por 76% ou
mais dos inquiridos

D. Gestão da biblioteca escolar

Integração na escola e cooperação com as estruturas e serviços de gestão pedagógica 4 – 76% ou mais dos docentes articulam
com a biblioteca

Liderança e condições de espaço, equipamento e funcionamento [QA10.1; QD5] 4 – Avaliação MB/B por 76% ou mais dos
alunos e docentes

Coleção impressa e digital [QA9; QD8] 3 – Avaliação MB/B por 51 a 75% dos
alunos e docentes

Uso da coleção 3 – 51 a 75% dos alunos e docentes usam
os recursos da biblioteca

Avaliação

Resultados da avaliação

Domínio Nível obtido

A. Currículo, literacias e aprendizagem 3.75

B. Leitura e literacia 3.5

C. Projetos e Parcerias 3.33

D. Gestão da biblioteca escolar 3.5

Média Global 3.52

Relato dos resultados

A. Currículo, literacias e aprendizagem [+]

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

Pontos fortes identificados
- Participação de 20 docentes na ação de formação “Aprender com a Biblioteca Escolar” promovida no agrupamento.
- Articulação estruturada com maior número de turmas de diferentes níveis de ensino.
- Aumento significativo de sessões para as literacias da informação e dos média do 1º ciclo ao ensino secundário (38 ações no ano letivo 2015/16 e 40 em
2016/17).

Pontos fracos identificados
- Resistência dos docentes, particularmente do 1º ciclo, em desenvolver um trabalho de articulação curricular com a BE.
- Ausência de um trabalho continuado no sentido de consolidar competências no âmbito das literacias da informação.

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

http://www.rbe.mec.pt/np4/?newsId=1324&fileName=relatorio17_e.pdf
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Pontos fortes identificados
- Aumento da utilização de diferentes ferramentas educativas.
- Melhoria da qualidade dos trabalhos apresentados por parte dos alunos com recurso a ferramentas digitais.
- Criação da aplicação “EBSSA Amiga dos Animais” no âmbito do projeto Apps for Good.

Pontos fracos identificados
- Número ainda reduzido de docentes a aproveitar a diversidade de ferramentas digitais como recurso de ensino e aprendizagem.

B. Leitura e literacia [+]

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

Pontos fortes identificados
---

Pontos fracos identificados
---

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

Pontos fortes identificados
- Número de turmas envolvidas no agrupamento no projeto Ler+Mar com atividades no âmbito do desenvolvimento de competências leitoras.
- Participação de turmas em concursos de promoção da leitura “Livros falados” e “Conta-nos uma história!” – Podcast na Educação.

Pontos fracos identificados
- Relutância dos docentes de todos os ciclos de ensino no desenvolvimento de um trabalho colaborativo continuado com as professoras bibliotecárias no âmbito do
desenvolvimento de competências leitoras.

C. Projetos e parcerias [+]

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

Pontos fortes identificados
---

Pontos fracos identificados
---

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

Pontos fortes identificados
- Aumento significativo de participações nos projetos propostos pela BE (nomeadamente Ler+Mar).
- Projeção do trabalho da BE na comunidade educativa através dos projetos em que participou (Ler+Mar, Apps for Good, Comunicar em Segurança).
- Financiamento obtido através da participação em projetos nacionais, possibilitando a aquisição de novo fundo documental, equipamentos e materiais.

Pontos fracos identificados
- Não se registaram.

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

Pontos fortes identificados
---

Pontos fracos identificados
---

D. Gestão da biblioteca escolar [+]

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

Pontos fortes identificados
---

Pontos fracos identificados
---

D.2 Integração e valorização da biblioteca na escola.

Pontos fortes identificados
---

Pontos fracos identificados
---

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

Pontos fortes identificados
- Continuação da informatização do fundo documental da escola sede.

Pontos fracos identificados
- Não atribuição de verba para renovação do fundo documental das BEs do agrupamento.
- Número reduzido de documentos informatizados ainda não permite implementar um sistema de gestão bibliográfico completamente automatizado.
- Constrangimentos no tratamento do fundo documental devido a problemas ao nível da impressão de etiquetas.

Impactos da biblioteca

Tendo em conta os resultados obtidos e a sua perceção sobre o trabalho da biblioteca escolar ao longo do período em que decorreu a avaliação, como classifica os
impactos da biblioteca nos diferentes domínios?

Escala: 4 - Muito significativo, 3 - Significativo, 2 - Pouco significativo e 1 - Nada significativo

A. Currículo, literacias e aprendizagem

Melhoria das aprendizagens e do sucesso educativo 3

http://www.rbe.mec.pt/np4/?newsId=1324&fileName=relatorio17_f.pdf
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Aumento das competências dos alunos na utilização e gestão pessoal e escolar da
informação

4

Mudança de atitudes dos alunos no uso crítico da informação e dos média 3

Progresso das capacidades dos alunos no uso das tecnologias em contexto educativo 4

Reforço da motivação para o desenvolvimento pessoal, cultural e científico 3

Valorização da biblioteca escolar como lugar de aprendizagem e de formação 4

B. Leitura e literacia

Evolução da fluência e compreensão leitoras 3

Aumento do gosto e dos hábitos de leitura 3

Mudança nas atitudes e resposta dos alunos às atividades de leitura 3

Valorização e integração da leitura na vida pessoal e escolar dos alunos 3

Aumento da utilização da biblioteca escolar em atividades de leitura 2

Crescimento do trabalho com as turmas em projetos e atividades de leitura 2

C. Projetos e parcerias

Enriquecimento das experiências de socialização e de formação dos alunos 4

Melhoria da qualidade dos serviços e da gestão sustentável dos recursos 3

Incremento da participação dos pais, encarregados de educação, famílias e outros
parceiros nas atividades da biblioteca e da escola

2

Aumento da visibilidade, credibilidade e projeção local e social da biblioteca escolar 3

D. Gestão da biblioteca escolar

Melhoria da qualidade dos serviços prestados e dos recursos 3

Aumento do uso da coleção nas práticas de leitura e nas atividades escolares 3

Valorização do papel pedagógico, cultural e social da biblioteca escolar 3

Aumento da utilização da biblioteca escolar 3

Avaliação global

Síntese global da avaliação das bibliotecas escolares do agrupamento

O preenchimento deste quadro só se aplica aos agrupamentos de escolas. Embora esteja inscrito no relatório 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 adoção de uma política de gestão integrada que promova o seu desenvolvimento harmonioso
e articulado.

Escola Código Nível obtido

Pontos fortes identificados
A avaliação realizada no âmbito do 1º ciclo engloba o serviço prestado pela BE a todas as escolas do agrupamento do 1º ciclo e do pré-escolar.

- Maior adesão ao trabalho de articulação curricular dos docentes com a BE, particularmente ao nível do 2º, 3º ciclo e ensino secundário.
- Crescente recetividade por parte dos docentes na utilização de ferramentas digitais e da web em contexto educativo.

http://www.rbe.mec.pt/np4/?newsId=1324&fileName=relatorio17_g.pdf
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- Melhoria da qualidade dos trabalhos apresentados por parte dos alunos com recurso a ferramentas digitais.
- Melhoria das competências da literacia da informação, assim como a utilização de programas e ferramentas digitais por parte dos alunos das turmas
intervencionadas pela BE.
- Integração do agrupamento no projeto Ler+Mar através da candidatura da BE com o tema “Mar que vai e que vem, que leva e que traz!”
- Participação de um número muito significativo de turmas no projeto Ler+Mar envolvendo todos os estabelecimentos de ensino, com atividades diversificadas
visando o desenvolvimento de competências leitoras e da literacia do oceano.

- Participação de turmas/ alunos de diferentes estabelecimentos e níveis de ensino do agrupamento em concursos de promoção da leitura “Livros falados” e
“Conta-nos uma história!” – Podcast na Educação, Concurso Nacional de Leitura, Concurso Nacional de Poesia.
- Maior adesão de turmas do pré-escolar em atividades de promoção da leitura com intervenção da BE.
- Projeção do trabalho da BE na comunidade educativa através dos projetos em que participou (Ler+Mar, Apps for Good, Comunicar em Segurança).
- Financiamento obtido através da participação em projetos nacionais, possibilitando a aquisição de novo fundo documental, equipamentos e materiais para todos
os estabelecimentos que participaram nos projetos.

Pontos fracos identificados
- Resistência dos docentes do 1º ciclo em desenvolver um trabalho de articulação curricular com a BE.
- Relutância dos docentes de todos os ciclos de ensino no desenvolvimento de um trabalho colaborativo continuado com as professoras bibliotecárias no âmbito do
desenvolvimento de competências leitoras.
- Inexistência de verba anual para renovação do fundo documental das BEs de todos os estabelecimentos de ensino do agrupamento.
- Informatização do fundo documental ainda não permite implementar um sistema de gestão bibliográfico completamente automatizado na escola sede.
- Constrangimentos no tratamento do fundo documental na escola sede devido a problemas ao nível do sistema de impressão de etiquetas.
- Inexistência de catálogo informatizado nas BEs dos estabelecimentos de pré-escolar e 1º ciclo.

Professor bibliotecário
Teresa Patita/ Rosalinda Serra

2017/jul/20Data de submissão


