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Relatório de avaliação

Contexto e caracterização

1. Contexto

1.1 Escola/agrupamento
1504901 Escola Básica da Cidade do Sol, Santo António da Charneca, Barreiro

1.2 Endereço
Rua 5, Cidade Sol - 2835-510 St. António da Charneca - Barreiro

1.3 Oferta Curricular
Do Pré-Escolar ao 1º Ciclo

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 44 0 0.00%
1.º Ano 41 0 0.00%
2.º Ano 47 4 8.51%
3.º Ano 33 4 12.12%
4.º Ano 75 17 22.67%

Total 1.º Ciclo 240.0 25.0
5.º Ano -- -- --
6.º Ano -- -- --

Total 2.º Ciclo 0.0 0.0
7.º Ano -- -- --
8.º Ano -- -- --
9.º Ano -- -- --

Total 3.º Ciclo 0.0 0.0
10.º Ano -- -- --
11.º Ano -- -- --
12.º Ano -- -- --

Total Ensino Secundário 0.0 0.0
Outros cursos (CEF, EFA, …) -- -- --

Total 240.0 25.0

Departamento/ outros
intervenientes com
funções pedagógicas

N.º de
Docentes

N.º de
inquiridos

%

-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
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-- -- -- --
-- -- -- --
1º ciclo 12 5 41.67%

Total 12.0 5.0

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 docentes titulares 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: 100% dos docentes utiliza a BE e os seus recursos uma ou duas vezes
por semana.
- Os docentes articulam e /ou planificam de forma regular as suas atividades docentes com os PBs conforme
resposta de 80% 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 80% 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 docentes titulares de turma 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 d0 4º ano de escolaridade.
- Verifica-se ainda um número bastante reduzido dos docentes que recorrem à BE para efetuar trabalho de
pesquisa com os alunos.

Pontos fortes identificados
- 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.
- 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. Sempre que solicitado a BE
disponibiliza material de apoio às atividades a desenvolver.
- A BE disponibilizou recursos sempre que solicitada com o objetivo de apoiar os docentes do apoio
educativo.

Pontos fortes identificados
- Disponibilização de recursos variados para professores e alunos do apoio educativo.

Pontos fracos identificados
- Verificação de uma fraca articulação entre a BE e os docentes dos apoios educativos, apenas colaborando
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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 Heróis da Fruta, Concurso “Conta-nos uma História – Podcast na Educação”, "Amor é
amizade" e Concurso “Conta-nos um Conto”.
-A utilização da BE foi pouco rentabilizada pelos docentes em atividades curriculares relacionadas com a
utilização das TIC com turma.

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 é satisfatoriamente rentabilizada em atividades de estudo, leitura e utilização das TIC.

Pontos fortes identificados
--

Pontos fracos identificados
--

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 positiva.
- A BE realizou a circulação de fundo documental PNL entre as várias bibliotecas do agrupamento permitindo
o usufruto de um maior e mais diversificado leque de recursos nas diferentes escolas do agrupamento.
- A articulação regular entre a BE e as turmas de 4º ano, surtiu num impacto positivo no desenvolvimento
das competências de leitura e escrita e ao nível das literacias da informação.
- Os docentes rentabilizaram a BE e os seus recursos autonomamente ou em colaboração com a equipa da
BE em atividades de ensino e apoio aos alunos. Esta situação é visível através da resposta dos professores
ao questionário em que estes dizem articular ou planificar com a BE: sempre 20% e regularmente 80%.
- 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, fazendo provas vários sumários de diferentes
turmas.
- A maioria dos alunos inquiridos costuma usar a BE ou os seus recursos com os seus professores nas suas
atividades 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.
- A BE divulgou os materiais e/ou atividades que produziu/desenvolveu através no 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.
- Um elevado número de alunos (96%) dos inquiridos sente-se apoiado pelos PBs.

Pontos fracos identificados
- O trabalho colaborativo entre a BE e os docentes ainda está pouco desenvolvido no âmbito da articulação
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curricular, pelo que ainda não é a desejável, necessitando de ser mais aprofundada.
- A maioria dos docentes desconhece o fundo documental existente na BE no âmbito das áreas disciplinares,
refletindo-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
- Na actividade de receção aos alunos de 1º ano foi apresentada a história “A fada palavrinha e o gigante da
biblioteca” no sentido de promover o valor da BE.
- Posteriormente foram realizadas para os alunos do 1º ano as sessões “Boas maneiras na biblioteca” e
“Boas maneiras com os livros da biblioteca” e para os alunos de 4º ano realizou-se a sessão “Como
encontrar um livro na BE”. Estas sessões visaram um maior esclarecimento sobre a organização do fundo
documental e comportamentos/atitudes a ter neste espaço.
- 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:
100% dos alunos afirmou que participou em atividades para aprender a usar a BE; 88% afirmou que depois
dessas atividades se sentem mais à vontade a usar a BE.
60% 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 a utilização da BE nas turmas de 1º e 4º ano.

Pontos fracos identificados
- O número de sessões formação de utilizadores por ano é ainda insuficiente.

A.2.2 Promoção do ensino em contexto de competências de informação

Evidências
- Durante o ano letivo foram levadas a cabo sessões de formação no âmbito das literacias da informação
dirigidas a todas as turmas do 4º de forma a abranger todos os alunos em fim de ciclo.
- 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 do 4º ano um guião de
pesquisa Big6 adaptado ao 1º/2º ciclo. Contudo, ainda não é visível a sua aplicação. Dos alunos inquiridos
43,5% necessita de saber como organizar um trabalho e 36% sentem necessidade de aprender como fazer
um trabalho de pesquisa.

Pontos fortes identificados
- Todas as turmas de 4º ano foram abrangidas 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.
- Não existe visibilidade da utilização do guião de pesquisa adotado pelo agrupamento.

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

Evidências
- A BE disponibiliza 10 computadores com ligação à internet, cuja utilização se verifica em contexto
curricular.
- 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
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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.

Pontos fortes identificados
- Rentabilização razoável dos equipamentos e recursos informáticos/ digitais.
- Sessões de formação que incluíram a literacia tecnológica e digital.

Pontos fracos identificados
- Alguns alunos ainda não dominam devidamente ferramentas como o word e outras.
- 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.

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

Evidências
- Foram aplicadas 2 grelhas de observação disponibilizadas para este domínio a dois grupos da turma 4ºC.
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 é capaz de pesquisar informação em diferentes fontes, seleccionar a mais importante
e utilizar estratégias adequadas para o seu registo e respetiva apresentação.
- 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 bom (60%) para
o desenvolvimento destas competências nos alunos.

Pontos fortes identificados
- O contributo da BE na promoção das competências tecnológicas e de informação é reconhecido por alunos
e docentes.

Pontos fracos identificados
- Verifica-se ainda a existência de um número significativo de alunos com fraco desenvolvimento de
competências de informação e tecnológicas.
- Poucos docentes desenvolvem 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 alguma 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.
- 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 normas de funcionamento
da BE.

Pontos fracos identificados
- 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
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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 ações da BE nas
aprendizagens dos alunos ao nível das competências leitoras, da literacia da informação e tecnológica.

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 docentes 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.

Observações
--

Nível obtido
2.40

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.
- Reforçar a articulação entre a BE e o trabalho de sala de aula.
- Promover a utilização do guião de pesquisa do agrupamento.

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)

Diversos PCTs, como por ex:turma de 4ºano, turma B
-Actividades a realizar Proporcionar momentos de descontração – aulas de expressão plástica com
atividades de interação necessária entre todos os alunos.
Organização de debates.
Produção de respostas a partir de debates e trabalhos de grupo.
Produção de textos “ABC das Coisas Mágicas”.
Análise de textos escritos.
Enriquecer a sua cultura conhecendo mais sobre alguns dos autores dos textos do livro de língua
portuguesa.
Criação e ilustração de textos (prosa, poesia, banda desenhada) subordinados a diversos temas.
Utilização da biblioteca/centro de recursos educativos da escola.
Organização e participação em momentos festivos comemorados por todos os elementos da comunidade.
Dramatizações circunstanciais do quotidiano.
Recursos a utilizar
Diverso material multimédia.Biblioteca.

Calendarização de Formação para as literacias da informação com turmas de 4º ano:
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Agrupamento de Escolas de Santo António
BE/CRE
Formação de utilizador para as literacias da informação
4º ano de escolaridade
Professores Escola Data Horário Ação realizada Avaliação
Joana EB1 Sto António 08-02-2012 11h30m x x
Pedro EB1 Sto António 08-02-2012 14h x x
Noélia EB1 Sto António 09-02-2012 10h x x
Clara EB1 Sto António 09-02-2012 11h30m x x
Sílvia EB1 Vila Chã 10-02-2012 10h x x
Rosa EB1 Vila Chã 10-02-2012 11h30m x x
Júlia EB1/JI Sto António 06-02-2012 14h x x
Margarida EB1 Sto António 16-02-2012 14h x x
Ana Lisa EB1 Penalva 15-02-2012 10h x x
Susana Andrade EB1 Coina 15-02-2012 11h30m x x

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)

Documento utlizado na Semana da leitura:

Leitura (com)partilhada
Na semana de 5 a 9 de março de 2012 realiza-se, em todas as escolas, a Semana da Leitura. É um
momento em que a Mãe/Pai/Familiar se pode deslocar à escola e lê um livro ou conta uma história, entre as
10h e as 15h.
Assim, caso esteja interessado/a e de modo a organizarmos um calendário, agradeço que preencha o cupão
que se segue.
Não se esqueça: o/a seu/sua filho/a aguarda a sua participação.
- ENC EDUC de ------------------------------------------------------------------------
- Estou interessada/o em participar, se possível no dia ____, a partir _____ das horas.
------------------------------------------------------------------------
- Estou interessada/o em participar, mas o dia da semana em que tenho mais disponibilidade: _______, no
período __________ (manhã/tarde).
------------------------------------------------------------------------
- Estou interessada/o em participar, em qualquer dia ou horário.
Assinatura

Articulação com o projeto de turma do 3º/4º ano B:
"Amor é Amizade"

INTRODUÇÃO
O presente projeto enquadra-se no projeto Educativo do Agrupamento “Caminhos de Futuro”. O
agrupamento de escolas de Santo António integra o programa TEIP constituindo em si um Território
Educativo de Intervenção Prioritária.
Cabe-nos, enquanto docentes integrantes deste programa promover ao máximo o sucesso dos nossos
alunos enquadrando a nossa ação educativa na linha de pensamento e orientação prática do agrupamento.

Objetivos:
• Descobrir o gosto pela leitura
• Desenvolver competências de escrita
• Promover o sucesso educativo
• Promover os espaços de BE/CRE como espaços lúdico-culturais e de desenvolvimento de competências
transversais e de cidadania
• Transformar as BE/CRE’s em parceiros das diversas áreas de aprendizagem
ACTIVIDADES A DESENVOLVER NO NOSSO PROJECTO PARA DESENVOLVER ESTA AÇÃO:
• Exploração de um livro dentro da temática dos afetos por semana em articulação com a BECRE
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professora bibliotecária Teresa Patita;
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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:
2. Desenvolve com algumas limitações a utilização das TIC e da Internet.

A2.4 A BE tem impacto nas competências tecnológicas, digitais e de informação dos alunos:
2. Razoável: 45 a 59% detém competências básicas 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.
•A BE promoveu e/ou dinamizou actividades diversificadas como sessões de leitura, de hora do conto e baú
dos contos, 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.
•A BE organizou e difundiu recursos documentais associados aos projectos “Oficina Saramago” e “Heróis
da Fruta” induzindo ao desenvolvimento de competências associadas à leitura.
•A BE proporcionou o encontro com dois escritores abrangendo alunos de várias turmas e diferentes anos
do 1º ciclo.
•Aquisição de livros com verba PNL.
•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
•Registo de funcionamento de sessões de dinamização de leitura, de hora do conto e baú dos contos.
•Em 240 alunos registaram-se 1600 requisições feitas por alunos ao longo do ano lectivo.
•O número de documentos emprestados para sala de aula ou outros espaços educativos foi de 248.
•Blogue da BE com hiperligações diversas neste contexto: http://biblioteiaaesa.wordpress.com/

Ações para melhoria
•Solicitar junto da direcção verba para proceder a uma renovação gradual do fundo documental de modo a
disponibilizar uma colecção variada e adequada aos gostos, interesses e necessidades dos utilizadores.
•Insistir junto dos docentes para o feedback da utilização de recursos e materiais disponibilizados assim
como das atividades promovidas e/ou dinamizadas pela BE e a respectiva avaliação do seu impacto nas
aprendizagens dos alunos.

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 acções no projecto educativo – TEIP do agrupamento.
•Procedeu-se ao desenvolvimento do Projecto 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 materiais para 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 docentes (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 actividades concretizadas.
•Requisição domiciliária e de livros para sala de aula para concretização de projetos.
•Utilização de espaço 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
docentes e a educação 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.
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Relatório de avaliação
•Em contexto de turma os alunos utilizam o espaço, recursos e equipamentos da BE, quer para ler de forma
recreativa, para se informar, quer para realizar trabalhos escolares.
•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.

Evidências que fundamentam o relatório
•Circulação de obras de PNL para leitura orientada em sala de aula. Foram efectuadas 34 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.
•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
•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.
•Adoptar instrumentos de observação e análise da progressão ao nível das atitudes e competências dos
alunos no âmbito da leitura e literacia.

Evidências que fundamentam o relatório
•Quando solicitado a BE esteve ao dispor das turmas em contexto de atividades extra-curriculares de apoio
ao estudo e de inglês.

Ações para melhoria
--

C.2. Projetos e parcerias

Relatório de avaliação
•No início do ano lectivo a BE promoveu actividades de acolhimento aos alunos da Pré e 1º ano.
•A equipa da BE colaborou e participou na actividade “Mostra de Actividades do Agrupamento, tanto ao
nível da organização como no desenvolvimento de actividades.
•Criação de parcerias com a BM através das actividades “Hora do conto” e “Baú dos contos” e com o
Serviço Educativo nas actividades “Construção de Instrumentos Musicais”, “A mala da dança”, “Caixinha
da memória”, “ Contos à mesa da cozinha”, “ Expressão dramática” e “Telefonia de Abril”.
•A BE integrou o projeto interconcelhio Barreiro/Moita “Oficina Saramago, tendo neste âmbito articulado
com uma turma de 1º ciclo.
•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
•Avaliação de atividades
•PCT das turmas intervenientes do 1º ano
•Planificação do projeto “Oficina Saramago”
•Programa da Mostra de Actividades do Agrupamento
•Atas/Registos de participação

Ações para melhoria
•Promover maior participação da BE em projectos e parcerias.
•Fomentar um maior envolvimento dos pais/ encarregados de educação nas actividades desenvolvidas pela
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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 objectivos estratégicos e de aprendizagem, estando devidamente referenciada no PE-TEIP, no
PCA e no RI, o que reflecte 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 missão e
objectivos, organização e gestão dos recursos de informação, gestão dos recursos humanos afectos à BE,
serviços prestados à comunidade escolar no âmbito do projecto educativo e o regimento do funcionamento
da BE.
•A BE desenvolveu e articulou projectos e actividades com todas as escolas do agrupamento tendo como
referencial máximo o currículo nacional.
•O PAA da BE respeita a missão do PAA do agrupamento apresentando actividades que pretendem apoiar
e desenvolver aprendizagens ao nível do currículo e assim aumentar o sucesso educativo.
•Não existem recursos humanos afetos à BE, para além dos PBs do agrupamento.
•A articulação entre a BE e as demais estruturas de 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 actividades 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 lectivo 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.
•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 de objectivos e de trabalho com os departamentos e docentes.
•Realizar reuniões periódicas com a Diretora.
•Propor junto da direcção o apoio de um docente em regime rotativo para abertura da BE nos intervalos, ou
através do apoio de uma assistente operacional.

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.
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•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 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 (11) com acesso à internet
(rede wireless) considerado adequado, visto permitir 2 alunos por computador, embora se tenha de dividir a
turma por dois grupos uma vez que os recursos estão divididos entre a sala da BE e a sala de multiusos.
•O projector afecto à BE permite uma maior dinamização do espaço e dos seus recursos.
•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.
•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
•Frequência de formação na área da BE e das TIC pelas PBs, assistente operacional e eventual docentes
que venham a constituir a equipa.

D.3. Gestão da coleção/da informação.

Relatório de avaliação
•A política documental encontra-se definida para o agrupamento, tendo sido submetida à apreciação e
aprovada pelo conselho pedagógico.
••Aquisição de fundo 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 2254 documentos por alunos, docentes e funcionários para se
recriarem ou trabalho escolar.
•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 títulos para leitura orientada em sala de aula.
•Alargar o uso da coleção e a leitura domiciliária em particular.
•Promover a circulação e empréstimo de fundos documentais entre BE/escolas.
•Aumentar a interacção com os utilizadores online.

Fontes de evidências
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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 ata n.º 54 de 5.12.11;
- Planificações:
Projeto “Amor é amizade” em parceria com a BE/CRE
ATIVIDADES A DESENVOLVER NO NOSSO PROJECTO PARA DESENVOLVER ESTA AÇÃO:
Apoio Teip na sala de aula.

- AÇÃO 4 - PROMOÇÃO DA LEITURA E DA ESCRITA
A falta de hábitos de leitura e escrita reflete-se em todas as aprendizagens. Assim, ultrapassar as elevadas
taxas de insucesso obriga a desenvolver estratégias capazes de colmatar esta falha. A Escola ao assumir-se
como a única instituição local de fomento cultural obriga-se a desenvolver atividades conducentes à criação
do gosto pela leitura e pela escrita.
Objetivos:
• Descobrir o gosto pela leitura
• Desenvolver competências de escrita
• Promover o sucesso educativo
• Promover os espaços de BE/CRE como espaços lúdico-culturais e de desenvolvimento de competências
transversais e de cidadania
• Transformar as BE/CRE’s em parceiros das diversas áreas de aprendizagem
ACTIVIDADES A DESENVOLVER NO NOSSO PROJECTO PARA DESENVOLVER ESTA AÇÃO:
• Exploração de um livro dentro da temática dos afetos por semana em articulação com a BECRE
professora bibliotecária Teresa Patita;

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
--

Pontos fortes
--

Pontos fracos
--

Ações para melhoria
--
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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
2

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.
--

Recomendações do Conselho Pedagógico
--

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
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--

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
--

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

Recomendações do Conselho Pedagógico
--

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

Nível obtido
--

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

Recomendações do Conselho Pedagógico
--

D.3. Gestão da coleção/da informação.

Nível obtido
--

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

Recomendações do Conselho Pedagógico
--

Observações

--


