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Relatório de avaliação

Contexto e caracterização

1. Contexto

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

1.2 Endereço
Rua António Aleixo - Cidade Sol
2835 St. António da Charneca - Barreiro

1.3 Oferta Curricular
Ensino regular do 5ºao 12º ano
Currículos alternativos de 5º e 6º ano;
CEF: Electricistas de Instalações, Práticas Técnico-Comerciais; Instalação e Operação de Sistemas
Informáticos; Empregado de Mesa.
Cursos Profissionais: Técnicos de Gestão e Operação de Sistemas Informáticos, Técnicos de Banca e
Seguros e Técnico de Comércio.
EFA, Formações Modulares.

1.4. Dados Escolares

1.4.1. Taxa média de transição/conclusão
75.40%

1.4.2. Taxa de abandono escolar
0.50%

1.4.3. Nº de alunos com apoios educativos
144

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 153 17 11.11%
6.º Ano 144 16 11.11%

Total 2.º Ciclo 297.0 33.0
7.º Ano 116 12 10.34%
8.º Ano 105 17 16.19%
9.º Ano 75 10 13.33%

Total 3.º Ciclo 296.0 39.0
10.º Ano 85 10 11.76%
11.º Ano 72 12 16.67%
12.º Ano 74 10 13.51%

Total Ensino Secundário 231.0 32.0
Outros cursos (CEF, EFA, …) 195 6 3.08%

Total 1019.0 110.0

Departamento/ outros N.º de N.º de %
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intervenientes com funções
pedagógicas

Docentes inquiridos

-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
Línguas 27 12 44.44%
Educação Especial 7 1 14.29%
Matemática e Ciências 32 8 25.00%
Expressões 33 7 21.21%
Ciências Sociais e Humana 20 7 35.00%

Total 119.0 35.0

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

D. Gestão da biblioteca escolar

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

D.1.1 Integração/acção da BE na escola/agrupamento

Evidências
•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. O facto de a BE aparecer ainda no
menu principal da página Web do agrupamento é ainda outro sinal da importância que lhe é atribuída.
•O coordenador da BE tem assento no conselho pedagógico. Durante o presente ano lectivo a
representação da BE neste órgão foi de 100%, não tendo faltado a nenhuma das reuniões para que foi
convocado. A participação assídua do professor bibliotecário nestas reuniões e as suas intervenções
regulares divulgando as acções, actividades, recursos e articulação ao nível do desenvolvimento curricular,
estão registadas nas respectivas actas.
•Os professores bibliotecários reuniram regularmente (pelo menos 1 vez por período) com a directora do
agrupamento com vista à apresentação de informação relevante, discussão de objectivos e necessidades
relativas à BE.
•A BE apresentou o relatório síntese da sua avaliação no domínio B referente ao ano lectivo transacto aos
representantes do conselho pedagógico em 10/12/2010. As acções de melhoria apresentadas por este órgão
foram prontamente implementadas tendo obtido alguns dos resultados desejados, nomeadamente oferta de
livros para aumentar e actualizar o fundo documental existente. Os documentos de regulamentação/gestão
da BE (regimento/Política de Desenvolvimento da Colecção), elaborados durante o presente ano lectivo,
foram também submetidos a apreciação do conselho pedagógico tendo sido discutida a sua missão e os
seus objectivos antes da sua aprovação. A actuação da BE esteve também devidamente representada nas I
Jornadas TEIP do agrupamento, com um momento próprio para discussão e balanço da sua intervenção
neste projecto, destacando-se a importância atribuída à sua acção.
•O regulamento interno da escola refere a BE. No entanto, não contempla 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, o qual está
disponível online no blogue da BE.
•A BE desenvolve e articula projectos e actividades com todas as escolas do agrupamento tendo como
referencial máximo o currículo nacional. Adequa os seus objectivos e também os recursos (sempre que
possível, tendo em conta os recursos humanos e materiais à sua disposição) de forma a ir ao encontro do
Projecto Curricular de Escola e Projectos de Turma. Faz parte de Projectos Curriculares de Turma 5º ano.
•O PAA da BE respeita a missão do PAA do agrupamento que visa aumentar o sucesso educativo. Deste
modo, vai ao encontro dos seus objectivos e centra-se maioritariamente na promoção da aquisição de
competências apresentando actividades que pretendem apoiar e desenvolver aprendizagens ao nível do
currículo. Relaciona-se ainda com outros projectos, nomeadamente o Projecto de Fantoches e Marionetes
desenvolvido no presente ano lectivo no âmbito da promoção da leitura.

Pontos fortes identificados
•A escola inclui a BE na formulação e desenvolvimento da sua missão, princípios e objectivos estratégicos,
nomeadamente no RI, PE-TEIP e PCA.
•O professor bibliotecário tem assento no Conselho Pedagógico e participa activamente na formulação de
propostas de desenvolvimento da missão da escola.
•O PAA de actividades da BE relaciona-se em termos de objectivos operacionais com o apoio ao currículo,
com o PAA do Agrupamento e com outros projectos em curso.

Pontos fracos identificados
•O Regulamento Interno do Agrupamento explicita de forma insuficiente a missão e objectivos, organização
e gestão dos recursos de informação, gestão dos recursos humanos afectos à BE, serviços prestados à
comunidade escolar e não inclui o regimento do funcionamento da BE.
•Reduzida articulação por parte dos docentes, no âmbito de um trabalho cooperativo com a BE.

D.1.2 Valorização da BE pelos órgãos de direcção, administração e gestão da escola/agrupamento

Evidências
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•Os órgãos de administração e gestão apoiam a BE envolvendo-se, quando solicitados, na procura de
soluções promotoras do seu funcionamento. Foi o caso, aquando da apresentação do relatório síntese da
avaliação da BE do ano lectivo passado, sendo indicadas algumas acções de melhoria pelo conselho
pedagógico para ultrapassar a questão relacionada com o fundo documental desactualizado. A direcção tem
ainda dado resposta a intervenções solicitadas para melhoria do espaço de funcionamento e serviços
prestados.
•Este ano lectivo a equipa da BE é constituída por 2 professoras bibliotecárias, 1 professora de Ciências
Físico-químicas, 1 animadora e 1 assistente operacional.
•Considera-se razoável o número professores colaboradores afectos, tendo em conta as horas previstas
para trabalho conjunto.
•Integração de uma animadora cultural na equipa da BE durante o presente ano lectivo no âmbito do
projecto TEIP.
•Os grupos de recrutamento procederam a análise do fundo documental livro existente referente às suas
áreas de conhecimento e elaboraram listas de necessidades de aquisição de fundo documental para a
biblioteca escolar.
•No âmbito do Projecto TEIP, foi desenvolvida pela BE a acção 4 “Promoção da Leitura e Escrita Criativa”
envolvendo ao 110 alunos de 2º ciclo e 116 de 3º Ciclo assim como 18 docentes.
•Este ano lectivo foi elaborado pela BE e aprovado em conselho pedagógico o Projecto de Promoção de
Leitura do Agrupamento a ser implementado durante o período de 2010-2013. O referido projecto tem como
grupo alvo as turmas de 4º e 5º anos.
•O Projecto de Marionetas e Fantoches foi desenvolvido em articulação com a BE, promovendo a utilização
dos seus recursos, nomeadamente as obras do PNL para a sua execução e que envolveu a participação de
15 professores, de 3 grupos de recrutamento e 269 alunos de todo o agrupamento, 1 assistente operacional
e 1 encarregada de educação.
•48,6% dos professores inquiridos referem como boa a capacidade da BE em contribuir para melhorar a
qualidade do trabalho escolar e o nível de competências dos alunos e 45,7% considera-a muito boa.
•11 turmas frequentam, em média por semana, a biblioteca acompanhados pelo respectivo professor em
situação de aula.
•Em média frequentam livremente às instalações da biblioteca 632 alunos por mês.

Pontos fortes identificados
•Este ano lectivo a direcção investiu na pintura de algumas paredes, aplicação de calhas para exposição de
trabalhos e na aquisição do software - módulo de impressão de código do programa Bibliobase.
•Os professores colaboradores têm desenvolvido um trabalho significativo ao nível do apoio e
desenvolvimento de actividades de promoção da leitura propostas pela BE junto da comunidade escolar:
hora do conto com os alunos da educação especial, Clubes de Leitura.
•Durante o presente ano lectivo, foram feitas algumas aquisições satisfazendo alguns pedidos constantes do
levantamento e incluídos outros considerados prementes dada a ausência total de fundo, como no caso de
Língua Espanhola.
•Tanto a implementação do Projecto de Promoção de Leitura, como a parceria no Projecto de Marionetas e
Fantoches foram determinantes para a circulação significativa das obras do PNL, reflectindo-se ainda na
requisição de livros por alunos em sequência do desenvolvimento dos projectos.
•A escola valoriza o papel da BE, bastantes encaram-na como recurso fundamental e alguns integram-na
nas suas práticas de ensino.
•Verba atribuída, no presente ano lectivo, no âmbito do Projecto TEIP para aquisição de equipamento,
mobiliário e fundo documental.

Pontos fracos identificados
•Existência de um elemento da equipa com limitações ao nível do cumprimento das actividades inerentes à
BE.
•Verifica-se frequentemente uma articulação informal entre a BE e as demais estruturas de coordenação
educativa e de supervisão pedagógica, o que dificulta a tomada de decisões estratégicas e a planificação de
actividades a longo prazo.
•Inexistência de uma verba anual pré-estabelecida que permita investimento regular na renovação e
actualização do fundo documental.

D.1.3 Resposta da BE às necessidades da escola/agrupamento

Evidências
•A BE funciona num horário contínuo possibilitando o acesso aos utilizadores no seu horário lectivo e pós-
lectivo. A este propósito, 40,0% dos professores considera o horário bom e 37,1% muito bom, enquanto que
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90% dos alunos o avalia como adequado, respondendo às suas necessidades de acesso.
•77,1% dos docentes inquiridos consideram a gestão da biblioteca escolar muito eficaz e capaz de favorecer
o trabalho com os alunos e a articulação com o currículo.
•A BE promoveu e realizou a circulação e empréstimo de fundo documental entre as escolas e Jardins de
Infância do agrupamento, no sentido de dar resposta às necessidades que foram surgindo. Foram propostas
obras para leitura em contexto sala de aula existentes em outras BE do agrupamento. A substituição das
obras inicialmente planificadas pelas propostas pela BE, permitiu a concretização das actividades previstas,
que, caso contrário, não se teriam realizado por redução do tempo lectivo previsto, devido a
condicionalismos alheios aos docentes.
•A BE colaborou na elaboração do PCA fazendo corresponder os recursos e serviços da BE às metas e
estratégias do referido projecto.
•As estatísticas de utilização da BE demonstram que esta cumpre o seu papel enquanto espaço de lazer e
de trabalho. Assim, 533 alunos utilizaram a BE para leitura informal, 467 para estudo/investigação, 116 para
visionar filmes, 1928 para pesquisa na internet, 2532 para jogar nos computadores, 38 para produção de
trabalhos e 70 para requisição domiciliária.
•Relativamente ao número e adequação dos equipamentos tecnológicos disponibilizados pela BE 35,7% dos
professores considera-os como bons e 28,6% como razoáveis.
•Para 88,9% dos alunos inquiridos os computadores respondem às suas necessidades permitindo-lhes
realizar os trabalhos.
•Quanto ao fundo documental, 68,6% dos docentes declara que a colecção responde às suas necessidades
pessoais de documentação, assim como ao trabalho pedagógico com os alunos, sendo a sua actualidade
considerada boa por 51,4% e razoável por 37,1%. A diversidade da colecção e de suportes é avaliada como
boa por 51,4% dos professores e razoável por 34,3%.
•Neste aspecto 93,6% dos alunos afirma encontrar os livros ou outros documentos que procuram e 89%
considera que estes são actuais e têm informação com qualidade, encontrando-se esta em suportes
variados para 80,4% dos inquiridos.
•Durante o presente ano lectivo foi criado um novo blogue da BE (http://biblioteiaaesa.wordpress.com/)com
o intuito de responder à necessidades sentidas, apoiar a comunidade educativa nas aprendizagens, na
formação de competências de literacia e promover a interactividade com os seus utilizadores.
•O trabalho da equipa na criação de instrumentos de apoio ao trabalho escolar e aos utilizadores é
considerado como bom por 55,9% dos docentes e muito bom por 32,4%.
•94,4% dos alunos inquiridos sentem-se apoiados pela equipa da BE quando procuram um livro ou
necessitam de realizar uma pesquisa ou fazer um trabalho.
•Foi elaborado e implementado pela BE este ano lectivo o Projecto de Promoção de Leitura do
Agrupamento, tendo como grupo alvo as turmas de 4º e 5º ano, envolvendo 8 professores e 153 alunos ao
nível do 5º ano.
•No âmbito do Projecto TEIP, foi desenvolvida pela BE a acção 4 “Promoção da Leitura e Escrita Criativa”
envolvendo ao ca.110 alunos de 2º ciclo e ca.116 de 3º Ciclo assim como 18 docentes.
•Um grupo de alunos do 12º ano participaram na sessão de formação promovida pela Pordata/RBE, com
vista à formação para a literacia da informação. Dessa formação resultou a elaboração de um trabalho
apresentado a concurso pelos mesmos alunos e a divulgação da base de dados Pordata à comunidade
escolar do ensino secundário.
•A BE foi parceira do “Projecto de Fantoches e Marionetas”, dinamizado por duas professoras dos grupos
de recrutamento de EVT e EV , e que envolveu a participação de 15 professores e 3 educadoras, de 3
grupos de recrutamento e 269 alunos de todo o agrupamento, 1 assistente operacional e 1 encarregada de
educação.
•Foi celebrado um protocolo com a Biblioteca da Faculdade de Ciências e Tecnologia, no âmbito da
formação para a literacia da informação, dinamizadas por uma bibliotecária da instituição, organizando-se 3
sessões, duas para alunos do 11º e 12º anos e 1 para professores, envolvendo cerca de 63 alunos e 20
professores.
•Na parceria da BE com o PTE na formação ABC-TIC dirigida às turmas de 5º ano, participaram ca. de 153
alunos.

Pontos fortes identificados
•A circulação e empréstimo do fundo documental entre as escolas e JI do agrupamento resultou na
concretização das planificações iniciais.
•Verifica-se que um número alargado de alunos realiza trabalhos de casa, de grupo e de pesquisa na BE
durante esses períodos.
•Neste ano lectivo a BE beneficiou de uma requalificação ao nível da organização do espaço, mobiliário e
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algum equipamento.

Pontos fracos identificados
•Verifica-se frequentemente uma articulação informal entre a BE e as demais estruturas de coordenação
educativa e de supervisão pedagógica, o que dificulta a tomada de decisões estratégicas e a planificação de
actividades a longo prazo.

D.1.4 Avaliação da BE na escola/agrupamento

Evidências
•A BE apresentou o relatório síntese da sua avaliação no domínio B referente ao ano lectivo transacto, aos
representantes do conselho pedagógico em 10/12/2010, o qual apresentou acções de melhoria que foram
prontamente implementadas tendo obtido alguns dos resultados desejados, nomeadamente oferta de livros
para aumentar e actualizar o fundo documental existente.
•Foram aplicados questionários a 110 alunos, num universo de 1019, o que corresponde a 10,8%; a 35
docentes num universo de 153, o que corresponde 22,9%, incluindo coordenadores de departamento e
grupo; à directora do agrupamento, cujos resultados (gráficos) foram divulgados à comunidade educativa.
•Foram avaliadas as actividades no âmbito dos Projectos: TEIP - Acção 4: Promoção da leitura e da escrita
criativa” e Projecto de Promoção de Leitura, tendo sido consideradas boas ou muito boas pela maioria dos
docentes questionados. A avaliação efectuada aos alunos sobre as actividades desenvolvidas, demonstrou
que os mesmos as consideraram muito boas. O balanço das intervenções da BE nestes projectos efectuado
durante as I Jornadas de Reflexão PE- TEIP do agrupamento foi muito positivo no que se refere ao 2º ciclo,
tendo os docentes destacado a sua importância na motivação dos alunos para a leitura e escrita com maior
autonomia e contribuído para o desenvolvimento da sua auto-estima.

Pontos fortes identificados
•Implementação do sistema de auto-avaliação, que indica dados concretos sobre o funcionamento da BE,
identificando os pontos fortes e fracos, promovendo a melhoria de processos e resultados através da análise
e divulgação de dados e conclusões e a reformulação do plano de acção da BE.

Pontos fracos identificados
•A maioria dos docentes demonstrou pouca disponibilidade para participar no processo de auto-avaliação,
uma vez que não se consciencializaram da importância da sua participação.
•A intervenção dos órgãos de direcção, administração e gestão da escola ainda é reduzida no processo de
auto-avaliação da BE.

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

D.2.1 Liderança do professor bibliotecário na escola/agrupamento

Evidências
•O professor bibliotecário participa efectivamente no conselho pedagógico garantido a integração e
adequação dos objectivos e actividades da BE aos objectivos educativos e curriculares do agrupamento,
como por exemplo na colaboração na elaboração do projecto curricular do agrupamento.
•Foi exercido um trabalho regular com a direcção e o conselho pedagógico identificando transmitindo os
sucessos, as insuficiências e problemáticas nas respectivas reuniões ao longo do ano lectivo, no sentido de
o partilhar com o agrupamento. Foi apresentado em conselho pedagógico o relatório síntese da auto-
avaliação de 2009/10. O mesmo trabalho verifica-se de uma forma sistemática e directa com departamento
de línguas, ao qual pertence uma das professoras bibliotecárias, e cujo grupo docente incentiva a participar
em actividades e iniciativas no âmbito da promoção da leitura, da escrita e da literacia, articulando ainda
projectos, como Projecto de Promoção da Leitura, com os docentes de 5º ano, adequando os objectivos e
actividades da BE aos objectivos curriculares do agrupamento.
•Foi estabelecida uma parceria com o Projecto de Marionetas e Fantoches que envolveu de forma
significativa a comunidade educativa: professores, alunos, funcionários e encarregados de educação.
•Foram articuladas actividades com a equipa do PTE na formação para a literacia em todos os 5º anos da
escola – ABC-TIC.
•A promoção da actividade “O livro da minha vida!” visou mobilizar a comunidade educativa (com especial
enfoque nos encarregados de educação) para o trabalho da BE e para a importância da leitura e do livro nas
nossas vidas.
•Neste contexto, 77,1% dos docentes consideram muito bom a capacidade de liderança do professor
bibliotecário, o trabalho com os departamentos, docentes e alunos e desempenho ao nível de gestão da BE
e 20% consideram-na boa.
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•O professor bibliotecário estabeleceu um protocolo com a Faculdade de Ciências e Tecnologias (FCT), no
sentido de proporcionar formação na literacia da informação a professores e alunos do ensino secundário
(alunos de 12º e 11º ano do ensino regular). Foram promovidas 3 sessões em literacia e ética da informação
dinamizadas directamente por uma especialista em informação da FCT na escola sede do agrupamento.
•Promoveu também sessões de formação para docentes de todo o agrupamento no âmbito de pinturas
faciais e moldagem e decoração de balões criando condições para diversificar áreas de acção e intervenção
dos agentes educativos.
•45,7% dos docentes considera muito boa a capacidade de contribuir para melhorar a qualidade do trabalho
escolar e o nível de competências dos alunos e 48,6% consideram-na boa.
•57,1% dos docentes considera boa a criação de condições de acesso e acompanhamento aos utilizadores
na pesquisa e uso da informação e 34,3% considera muito boa.
•Quanto à criação de condições para a promoção da leitura e da literacia 60% consideram muito boa e
31,4% consideram-na boa.
•No trabalho articulado com os docentes e apoio ao desenvolvimento curricular 42,9% dos docentes
consideram-no bom e 40% consideram-no muito bom.
•O professor bibliotecário pratica uma gestão integrada rentabilizando recursos e possibilidades de trabalho
na escola/agrupamento, criando meios para os docentes usufruírem com os seus alunos dos recursos
diversificados disponibilizados pela BE em situação de aula ou através da requisição de material para
trabalhar em sala de aula. Rentabiliza recursos através do empréstimo inter-bibliotecas do agrupamento
fazendo circular livros entre as diferentes escolas e ciclos.
•A articulação de actividades e partilha de recursos entre escolas/ bibliotecas no agrupamento foi
considerada boa por 51,5% dos docentes e muito boa por 30,3%.
•A equipa reúne ordinariamente 1 vez por período com vista à planificação das actividades e boa execução
dos trabalhos em cada período.
•A professora e a assistente operacional, que fazem parte da equipa, foram incentivadas a apresentar
propostas de actividades, que pudessem também desenvolver dentro da missão e objectivos da BE.
Apresentação da actividade “Ciência Divertida”pela professora da equipa, implementada no 1º período.

Pontos fortes identificados
•Reconhecimento por parte da escola das capacidades de liderança e de gestão do professor bibliotecário.
•Formação académica do professor bibliotecário em fase de conclusão.
•Realização de estágio profissional na escola com mais-valia para as BE do agrupamento.
•Mobilização dos docentes e alunos para a participação da escola em concursos, ex. “Quem conta um
conto…” “Um postal vale mil ideias”, “Pordata/RBE…
•Apoio as actividades de ensino aprendizagem: empréstimo inter-bibliotecas – circulação e rentabilização do
fundo documental.
•Protocolo celebrado com a FCT no âmbito da formação para as literacias da informação.

Pontos fracos identificados
•Reuniões informais, com os professores dos departamentos na planificação de actividades dificultam uma
calendarização mais eficaz e uma maior dispersão na participação dos docentes e alunos nas actividades.
•Fraca participação de professores, funcionários e encarregados de educação nas iniciativas/actividades da
BE.
•Dificuldades na mudança de hábitos no que concerne a planificação e articulação efectiva entre
professores e BE.

D.2.2 Adequação dos recursos humanos às necessidades de funcionamento da BE na escola/agrupamento

Evidências
•Professores bibliotecários com formação na área para o desempenho da função.
•Participam assiduamente nas reuniões de SAB E as quais facultam sessões de formação na área e onde
partilham experiências e práticas.
•A equipa é constituída por 2 professoras bibliotecárias, 1 docente da área das ciências e uma assistente
operacional proporcionando uma gestão e serviços eficazes de acordo com 77,1% dos docentes inquiridos.
•Os professores bibliotecários incentivam assiduamente e mobilizam alunos, professores e restante
comunidade educativa na participação em actividades, projectos e concursos de interesse para a
escola/agrupamento. Por ex. “O livro da minha vida”, “Poesia em movimento”, “Quem conta um conto…”
“Um postal vale mil ideias”, “Pordata/RBE, etc.
•Apresentam sugestões para desenvolvimento de actividades de apoio ao currículo ou estratégias de
integração de recursos nas práticas lectivas (Actividades para a semana da leitura, circulação de livros PNL,
etc
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•A BE articulou actividades com a equipa do PTE na formação para a literacia em todos os 5º anos da
escola – ABC-TIC, com o objectivo de dotar os alunos com competências básicas nas tecnologias de
informação, contribuindo assim para o sucesso das suas aprendizagens.
•57,1% dos docentes considera boa a criação de condições de acesso e acompanhamento aos utilizadores
na pesquisa e uso da informação e 34,3% considera muito boa.
•94,4% dos alunos inquiridos sentem-se apoiados pela equipa da BE quando procuram um livro ou
necessitam de realizar uma pesquisa ou fazer um trabalho.

Pontos fortes identificados
•Os professores bibliotecários possuem formação académica e/ou contínua para desempenho das suas
funções (encontra-se actualmente um dos professores bibliotecários em fase de conclusão da pós-
graduação em Ciências da Informação e Documentação).
•Assistente operacional com formação adequada ao exercício das suas funções.
•Os professores bibliotecários têm uma atitude proactiva que induz comportamentos de acesso e uso dos
recursos, promovendo as possibilidades de trabalho na biblioteca escolar.

Pontos fracos identificados
•Equipa em número reduzido e com falta de formação de alguns elementos.

D.2.3 Adequação da BE em termos de espaço às necessidades da escola/agrupamento

Evidências
•Durante o presente ano lectivo a BE foi alvo de requalificação proporcionada pela RBE, facultando a
substituição de parte do mobiliário, tais como estantes, armários, cadeiras.
•O projecto TEIP proporcionou ainda o financiamento de uma porta de fole, cuja aplicação se traduziu numa
mais-valia para a BE, realçando a versatilidade da área polivalente como espaço para a realização de
actividades diversificadas dinamizadas pela BE e em articulação com a comunidade escolar, num ambiente
de maior qualidade. Através deste projecto, a BE beneficiou ainda de verba para a aquisição de puffs e outro
equipamento (leitores áudio/vídeo).
•Ao ser alvo de requalificação a BE reformulou algumas das suas áreas funcionais seguindo as indicações
da coordenadora inter-concelhia. Consequentemente foi elaborada nova planta da BE.
•No blogue da BE encontra-se um tutorial “Conhecer a BE” que visa esclarecer o utilizador quanto à sua
organização do espaço e dos recursos e procedimentos a ter para sua utilização.
•A área, organização do espaço, mobiliário existente e condições de acomodação nas deslocações com
alunos foi considerada por 51,4% docentes como boa e por 37,1% muito boa.
•Já 89,9% dos alunos consideraram que a área da BE é adequada à sua circulação e realização de
trabalhos.
•Verifica-se, que a BE responde de forma significativa às necessidades de espaço e equipamento da escola,
facilmente confirmado com a requisição do espaço com recurso às TIC/Internet e do espaço polivalente
pelos docentes para trabalho em situação de aula. Podia incluir-se as estatísticas de utilização das diferentes
áreas da BE. A média de utilização semanal da zona multimédia/internet é de 11 turmas por semana e da
zona polivalente é de 4 turmas semanais.

Pontos fortes identificados
•Requalificação da BE – aquisição de mobiliário e equipamento, assim como da porta de fole, que permitiu
uma nova dinamização da BE.
•A BE respeita os normativos definidos pela RBE.
•O mobiliário é adequado às necessidades de utilização dos equipamentos. A sua tipologia e disposição
permitem o livre acesso às estantes. O acesso a todas as áreas é orientado através de sinalética apropriada.

Pontos fracos identificados
•Insuficiente visualização de todas as áreas do espaço BE a partir do balcão de atendimento.

D.2.4 Adequação dos computadores e equipamentos tecnológicos ao trabalho da BE e dos utilizadores na
escola/agrupamento.

Evidências
•Na BE existem 12 postos de acesso à internet e 4 postos para uso recreativo. Conta ainda com mais 4
computadores, sendo 1 destinado à utilização dos docentes, 2 para utilização exclusiva da gestão e 1 outro
afecto ao espaço polivalente para apresentação multimédia.
•Existe rede wireless na BE à disposição dos utentes.
•Relativamente ao número e adequação dos equipamentos tecnológicos disponibilizados pela BE 35,7% dos
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professores considera-os como bons e 28,6% como razoáveis.
•Para 88,9% dos alunos inquiridos os computadores respondem às suas necessidades permitindo-lhes
realizar os trabalhos.
•A BE criou um novo blogue e utiliza as seguintes ferramentas: Wordpress
(http://biblioteiaaesa.wordpress.com/) e Facebook (http://www.facebook.com/pages/Biblioteia-Bibliotecas-do-
Agrupamento-de-Escolas-de-St-Ant%C3%B3nio/184576361598290)

Pontos fortes identificados
•O número de computadores com acesso à internet apresenta-se como adequado, visto permitir o trabalho
em situação de aula com a possibilidade de trabalharem 2 alunos por computador.
•Existência de rede wireless na BE .
•Projector afecto à BE no espaço polivalente, que permite desenvolver actividades diversas.

Pontos fracos identificados
•As mesas são desadequadas no que respeita ao tamanho/forma (mesas redondas), o que dificulta a
rentabilização do espaço.

D.3 Gestão da colecção/da informação.

D.3.1 Planeamento/ gestão da colecção de acordo com a inventariação das necessidades curriculares e dos
utilizadores da escola/agrupamento

Evidências
•A política documental encontra-se definida para o agrupamento. Após efectuada uma análise da colecção
existente em todas as BE e Kits de biblioteca, foi elaborado o respectivo documento Política de
Desenvolvimento da Colecção e submetida à apreciação e aprovação do conselho pedagógico, definindo um
conjunto de normas para a selecção, desbaste, aquisição, organização e circulação dos recursos de
informação.
•Da análise das colecções afectas à BE/Kit de cada estabelecimento concluiu-se, que, no cômputo geral do
agrupamento, existe uma média de 7,1% de documentos por aluno, ao passo que na escola sede este
número desce para 5,83%.
•Os grupos de recrutamento procederam a análise do fundo documental livro existente referente às suas
áreas de conhecimento e elaboraram listas de necessidades de aquisição de fundo documental para a
biblioteca escolar. Durante o presente ano lectivo, foram feitas algumas aquisições satisfazendo alguns
pedidos constantes do levantamento e incluídos outros, considerados prementes, dada a ausência total de
fundo, como no caso de Língua Espanhola.
•Deu-se início às práticas de avaliação, de desbaste, de selecção e aquisição de documentação realizadas
de acordo com as orientações definidas.

Pontos fortes identificados
•Análise da colecção existente em todas as BE e Kits de biblioteca.
•Existência de documento de Política de Desenvolvimento da Colecção.

Pontos fracos identificados
•A média de documentos por aluno na presente escola é inferior ao recomendado pela organizações
nacionais e internacionais, assim como a sua adequação à oferta educativa cada vez mais abrangente
(desde o 2º ciclo até secundário, incluindo Currículos Alternativos, CEF, Cursos Profissionais, EFA e
Formações Modulares).
•Inexistência de uma verba anual pré-estabelecida que permita investir regularmente na renovação e
actualização do fundo documental, assim como, responder às necessidades de projectos em
desenvolvimento e dos perfis curriculares dos diferentes anos e das diferentes ofertas formativas.

D.3.2 Adequação dos livros e de outros recursos de informação (no local e online) às necessidades
curriculares e aos interesses dos utilizadores na escola/agrupamento.

Evidências
•Verifica-se um desequilíbrio em termos de suporte e em algumas áreas do fundo documental existente na
BE, com primazia dos recursos impressos.
•Os grupos de recrutamento elaboraram listas de aquisição de fundo documental para a biblioteca escolar,
de acordo com as suas necessidades.
•Quanto ao fundo documental, 68,6% dos docentes declara que a colecção responde às suas necessidades
pessoais de documentação, assim como ao trabalho pedagógico com os alunos, sendo a sua actualidade
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considerada boa por 51,4% e razoável por 37,1%. A diversidade da colecção e de suportes é avaliada como
boa por 51,4% dos professores e razoável por 34,3%.
•Neste aspecto 93,6% dos alunos afirma encontrar os livros ou outros documentos que procuram e 89%
considera que estes são actuais e têm informação com qualidade, encontrando-se esta em suportes
variados para 80,4% dos inquiridos.
•Durante o presente ano lectivo procedeu-se à aquisição de fundo documental referenciado no levantamento
efectuados pelos respectivos grupos de recrutamento e incluídos outros, considerados prementes.
•A BE beneficiou ainda de um conjunto significativo de obras oferecidas pelo semanário Sol no âmbito do
concurso em parceria com o PNL “Quem conta um conto…”, aumentando o número de títulos e/ou conjuntos
adequadas à faixa etária do 2º ciclo.

Pontos fortes identificados
•Aquisições de fundo documental respondendo às necessidades inventariadas pelos grupos de
recrutamento para fazer face ao currículo nacional e actualização de fundo na área da leitura recreativa
(literatura) no sentido de incrementar a requisição domiciliária.
•Aumento do número de títulos/conjuntos de obras para a faixa etária do 2º ciclo, oferecidos por parte do
semanário Sol, no âmbito do concurso em parceria com o PNL “Quem conta um conto…”.

Pontos fracos identificados
•É também notória a desactualização e o desajuste face à oferta educativa com ainda recente inclusão do 2º
ciclo na escola, e a crescente oferta de Currículos Alternativos, CEF, Cursos Profissionais, EFA e Formações
Modulares.

D.3.3 Uso da colecção pelos utilizadores da escola/agrupamento

Evidências
•O encerramento para requalificação da BE deu-se durante a maior parte do segundo período, sendo notória
o seu reflexo ao nível da requisição domiciliária. Neste contexto registaram-se 493 requisições feitas por
alunos ao longo do ano lectivo, o que corresponde 48% requisições num universo de 1019 alunos, enquanto
que 29 professores e 3 funcionários efectuaram 77 requisições.
•Para sala de aula verificaram-se 175 requisições ao longo do ano lectivo, 151 das quais foram efectuadas
no âmbito do PNL (maletas) para leitura orientada em sala de aula.
•A BE elaborou 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.
•Difundiu as obras oferecidas pelo Semanário Sol, incentivando ao seu uso e à participação no concurso
“Quem conta um conto…”
•Quanto à disponibilização de informação relacionada com o trabalho escolar/currículo 62,9% dos docentes
avalia como boa, relativamente à divulgação de informação no que concerne interesses pessoais 52,9% dos
inquiridos consideram-na boa.

Pontos fortes identificados
•Durante o ano lectivo todas as turmas de 5º ano (148 alunos) procederam à leitura orientada em sala de
aula de 3 a 4 títulos recorrendo aos recursos disponíveis para este âmbito.
•Quanto às turmas do 6º ano trabalharam em média 2 obras de um total de 5 utilizadas disponíveis para
este efeito.

Pontos fracos identificados
•Reduzida utilização do fundo documental, por parte dos alunos, para fins de pesquisa na realização dos
seus trabalhos.
•A maioria dos docentes não integra os recursos documentais disponíveis na BE na sua prática lectiva.
•Ainda reduzida circulação de livros PNL (maletas) para leitura orientada em sala de aula ao nível do 3º
ciclo.

D.3.4 Organização da informação. Informatização da colecção

Evidências
•Existe o módulo de catalogação e pesquisa do sistema de gestão bibliográfico informático Bibliobase.
•Durante o presente ano lectivo iniciou-se a informatização do fundo documental no sistema de gestão
bibliográfico automatizado (Bibliobase).
•A informação está a ser organizada segundo linguagens normalizadas, nomeadamente quanto à
catalogação, classificação e indexação, de forma a garantir a sua correcta recuperação.

Pontos fortes identificados
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•Existência do sistema de gestão bibliográfico informático: módulos de catalogação e pesquisa, empréstimo
e impressão de códigos de barras.
•A colecção está organizada de acordo com a CDU.

Pontos fracos identificados
•O processo de catalogação, classificação e indexação do fundo documental está ainda em fase inicial.

D.3.5 Difusão da informação

Evidências
•Mensalmente a BE apresenta “O livro do mês”, divulgando e disponibilizando para requisição domiciliária
livros do PNL previsto para leitura orientada em sala de aula.
•A BE difundiu sistematicamente informação sobre recursos educativos, concursos, actividades propostas
pela BE e por outras instituições aos docentes, através de e-mail. À restante comunidade escolar também se
efectuou uma difusão sistemática de informação pertinente através de cartazes e folhetos.
•Foi criado um novo blogue da BE com vista à difusão da informação e à interacção com os seus
utilizadores: http://biblioteiaaesa.wordpress.com/ e Facebook (http://www.facebook.com/pages/Biblioteia-
Bibliotecas-do-Agrupamento-de-Escolas-de-St-Ant%C3%B3nio/184576361598290
•Estão publicadas no blogue listagens das obras PNL existentes no agrupamento para leitura orientada em
contexto de sala de aula e dos recursos multimédia.
•No blogue da BE encontram-se publicadas páginas, no âmbito das disciplinas curriculares, com links de
interesse para apoio ao estudo e à pesquisa de informação.
•A BE utiliza o seu blogue como forma de divulgar novidades, trabalhos, guiões actividades e iniciativas.
•Neste âmbito 37,1% os docentes avaliaram a disponibilização de recursos e de ferramentas Web para
acesso, produção e difusão de informação como boa e 28, 6 % como muito boa.
•65,5% dos alunos inquiridos consideram que a informação organizada acessível através da internet é boa.

Pontos fortes identificados
•Com a difusão de “O livro do mês” verificou-se um impacto na requisição domiciliária.
•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.
•A BE utiliza ferramentas da Web 2.0, nomeadamente wordpress, facebook e delicious como instrumentos
de difusão de informação.

Pontos fracos identificados
•Necessidade de aumentar a interacção com os utilizadores (sugestões, comentários no blogue, etc.)
•Ausência de colaboradores na actualização e publicação de informação no blogue.

Quadro Síntese
D. Gestão da biblioteca escolar

Motivo da escolha do domínio
•A escolha do Domínio D foi motivada pela grande necessidade de se proceder a uma estruturação da
gestão da biblioteca escolar. Considerou-se fundamental a inclusão da BE no funcionamento global do
agrupamento, integrando os seus documentos orientadores e reguladores, criando condições humanas e
materiais, de forma a garantir a prestação dos serviços e responder à necessidades curriculares e interesses
dos utilizadores. Destaca-se a necessidade urgente de se intervir ao nível da gestão da colecção,
nomeadamente, no que concerne o tratamento e a informatização do fundo documental, assim como dar
resposta à desactualização e ao desajuste face à oferta educativa.

Nível obtido
3.00

Acções para melhoria
•Revisão do Regulamento Interno apresentando propostas de reformulação do artigo referente à BE,
explicitando aspectos relacionados com a missão e objectivos, organização e gestão dos recursos de
informação, gestão dos recursos humanos afectos à BE, serviços prestados à comunidade escolar e
inclusão do regimento do funcionamento da BE aprovado em conselho pedagógico.
•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, actividades e programas
de formação.
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Observações
--

Nível obtido
2.80

Acções para melhoria
•Propor à direcção o reforço da equipa com 1 docente membro da equipa e aumentar o número de
professores colaboradores.
•Incentivar os membros da equipa e de colaboração a frequentarem formação específica na área da BE.
•Estipular tarefas/metas aos elementos da equipa e seus colaboradores.
•Propor à direcção a atribuição de uma verba anual pré-estabelecida para actualização e adequação do
fundo documental às necessidades curriculares e culturais da comunidade escolar de acordo com as áreas
carenciadas identificadas.

Observações
Refira-se, que durante a maior parte do 2º período a BE encontrou-se encerrada por motivos de
requalificação, sendo notória a quebra nas médias de utilização.

Nível obtido
2.57

Acções para melhoria
•Alargar o empréstimo domiciliário.
•Promover e divulgar a colecção e difundir a informação.
•Motivar os docentes para a utilização e divulgação, junto dos seus alunos, dos recursos existentes na BE,
como uma mais-valia na pesquisa e elaboração dos seus trabalhos.
•Proceder à catalogação, classificação e indexação do fundo documental no sistema de gestão bibliográfico
(Bibliobase).
•Promover o uso das obras PNL para leitura orientada em sala de aula ao nível do 3º ciclo.
•Instalação do módulo de impressão de código de barras (Bibliobase)
•Dar início à etiquetação do fundo documental.
•Propor à direcção a aquisição do um leitor óptico para facilitar e agilizar o serviço de empréstimo.
•Incentivar a participação dos alunos e professores com trabalhos efectuados no domínio das áreas
curriculares e não curriculares, assim como artigos das actividades desenvolvidas para publicação no blogue
da BE.

Observações
O encerramento da BE durante quase todo o 2º período, por motivos de requalificação, teve reflexos
significativos na utilização da colecção e na requisição domiciliária.

Fontes de evidências

Neste item pode transcrever/ incluir excertos de diferentes documentos.
Limite máximo de 1500 carácteres.

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

Os documentos podem ser consultados em:
http://biblioteiaaesa.wordpress.com/wp-admin/post.php?post=17&action=edit&message=1

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

Recomendações do Conselho Pedagógico na acta de Conselho Pedagógico (sessão 30) de 8 de Dezembro
de 2010: “Ponto três- Outros assuntos
As professoras bibliotecárias apresentaram em power point o relatório da auto-avaliação da BE referente ao
ano lectivo 2009/2010 sobre o domínio B (Leitura e literacia),o qual se encontra em anexo, solicitando ao CP
recomendações para ultrapassar as dificuldades detectadas.
O Conselho Pedagógico apresentou as seguintes recomendações:
- Desenvolver actividades que envolvam os encarregados de educação.
- Contactar a empresas, instituições e editoras a solicitar livros e manuais escolares para fazer face a
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desactualização do fundo documental.
- Contactar a Cerci Lisboa para aquisição de livros.”

Trabalhos de alunos podem ser consultados em: http://biblioteiaaesa.wordpress.com/

Documentos de Gestão da BE
(Plano de Acção, Plano Anual de Actividades, acordos de parceria, Política de Desenvolvimento da Colecção, Manual de Procedimentos, Regimento, horário, relatórios,
plantas, inventários, outros)

Horário: http://biblioteiaaesa.wordpress.com/a-be/horario/
Planta: http://biblioteiaaesa.wordpress.com/a-be/planta/
Os documentos de gestão da BE podem ser consultados em: http://biblioteiaaesa.wordpress.com/wp-
admin/post.php?post=17&action=edit&message=1

Documentos de funcionamento e dinamização da BE
(Actas/ registos de reuniões/ contactos, registos de projectos/ actividades realizados, estatísticas da BE, materiais de apoio produzidos e editados, catálogo e outras
ferramentas utilizadas, resultados de avaliação da colecção, outros)

Actas da BE: Actas de 04.11.2010; 15.02.2011;11.03.2011; 07.04.2011
Acta de grupo de recrutamento língua portuguesa de 13.10.2010
Acta de conselho de 4º ano/BE de 20.10.2010
Tutorial de apoio à utilização da BE: http://biblioteiaaesa.wordpress.com/a-be/conhecer-a-be/
Materiais de apoio: http://biblioteiaaesa.wordpress.com/guioes-da-be/
PNL: http://biblioteiaaesa.wordpress.com/pnl-2/
Parceria com a FCT no âmbito da formação para a literacia da informação:
http://biblioteiaaesa.wordpress.com/ens-secundario/
Actividades de dinamização da BE: http://biblioteiaaesa.wordpress.com/clubes-de-leitura/
Difusão de informação: http://biblioteiaaesa.wordpress.com/category/novidades/ e
http://www.facebook.com/pages/Biblioteia-Bibliotecas-do-Agrupamento-de-Escolas-de-St-
Ant%C3%B3nio/184576361598290
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Perfis de desempenho

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

D1.1 Integração da BE no funcionamento global da escola e inclusão na formulação e desenvolvimento da
sua missão, princípios e objectivos estratégicos e operacionais:
3. A BE está integrada e contemplada.

D1.2 Reconhecimento do valor da BE pelos órgãos de direcção, administração e gestão e garantia de
condições em termos de recursos humanos com qualidade e de verba para o seu funcionamento:
3. Reconhecem o valor da BE, garantindo condições adequadas.

D1.3 A BE assume-se e é entendida como um recurso activo ao serviço da escola / O professor bibliotecário
integra o CP / Os órgãos de direcção, administração e gestão reconhecem o valor da articulação/planificação
entre a BE e os vários departamentos curriculares e demais estruturas de coordenação educativa e
supervisão pedagógica:
3. Sim/ Sim/ Sim.

D1.4 A BE faculta serviços e articula actividades/projectos com a escola:
3. Faculta bons serviços e articula actividades/projectos com a escola – 60 a 79% avalia positivamente o
trabalho da BE.

D1.5 A BE:
3. Tem horário contínuo, responde satisfatoriamente, faculta acompanhamento/formação e regista utilização
entre 60 e 79%.

D1.6 A BE:
3. Implementa um sistema de avaliação e de melhoria contínuo, planificando e orientando a sua acção com
base nos dados obtidos.

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

D2.1 O professor bibliotecário possui formação:
3. Correspondente ao seu conteúdo funcional, nos termos da legislação vigente (4 a 9 pontos).

D2.2 O professor bibliotecário:
3. Exerce uma boa gestão, procurando mobilizar a equipa e a escola – 60 a 79% avaliam muito
positivamente este item.

D2.3 A equipa é, no que respeita às competências e número dos seus elementos:
2. Razoavelmente adequada, tendo algumas limitações face às necessidades da escola.

D2.4 Condições de espaço, mobiliário e equipamento da BE:
3. A BE apresenta boas condições, adequando-se bem ao trabalho na escola.

D2.5 Nível dos equipamentos tecnológicos (hardware e software) disponibilizados pela BE:
3. Respondem às necessidades da escola e estão actualizados – 60 a 79% dos utilizadores avaliam
positivamente este item.

D.3 Gestão da colecção/da informação.

D3.1 A colecção:
2. Responde razoavelmente às necessidades de informação da escola e é equilibrada nos suportes e
diferentes áreas.

D3.2 Uso da Colecção pelos docentes e alunos no desenvolvimento das suas actividades, para ler, para se
recrear ou para satisfazer necessidades de informação:
2. Medianamente usada – 45 a 59% dos docentes e 45 a 59% dos alunos recorrem à colecção.

D3.3 O catálogo:
2. Está parcialmente informatizado e não inclui recursos em linha.

D3.4 Existe uma política documental definida para a escola e o desenvolvimento da colecção realiza-se,
tendo em conta os princípios definidos na Política de desenvolvimento da colecção (PDC):
4. Sim.
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D3.5 A BE conta com uma verba anual para actualização da colecção:
2. Sim.

D3.6 Existe uma rede partilhada de documentação entre as várias BE/ escolas/JI e, a nível local, com outras
bibliotecas e com a BM:
3. Sim.

D3.7 A BE desenvolve uma política permanente de difusão da informação com o objectivo de divulgar
recursos de informação e incentivar o seu uso:
3. Sim, de forma permanente.
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Secção B

Domínio A. Apoio ao desenvolvimento curricular

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

Relatório de avaliação
•A BE desenvolveu um trabalho sistemático de cooperação com o conselho pedagógico no sentido de
implementar o PE-TEIP e o PAA.
•Articulou com regularidade com os grupos de recrutamento, professores individuais, como por exemplo
professores que leccionam língua portuguesa não materna, e educação especial visando o apoio curricular
nas diferentes actividades e disciplinas ao nível de estratégias e recursos.
•Colaborou com os docentes responsáveis pelas áreas curriculares não disciplinares: áreas de projecto,
formação cívica e estudo acompanhado.
•A utilização da BE foi rentabilizada regularmente por alguns docentes em actividades com as ACND.
•Apoiou o POTE através da disponibilização de recursos.
•Colaborou com os docentes na concretização de actividades curriculares desenvolvidas no espaço da BE
ou em contexto de sala de aula, recorrendo aos recursos existentes.
•Foi efectuada a circulação de fundo documental entre as várias bibliotecas do agrupamento permitindo um
aos alunos e professores usufruírem de um maior e mais diversificado leque de recursos existentes.

Evidências que fundamentam o relatório
•Projecto TEIP- Acção 4 “Promoção da leitura e da escrita criativa” que abrangeu alunos do 2º e 3º ciclo,
num total de 226 alunos.
•Actas de departamentos/ grupos de recrutamento (departamento de línguas, expressões,…)
•Programa da Mostra de Actividades do Agrupamento

Acções para melhoria
•Criação e 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, actividades e programas
de formação.

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

Relatório de avaliação
• Foram articuladas actividades no âmbito da formação para a literacia, entre a BE e o PTE, com todas as
turmas do 5º ano – ABC-TIC, com o objectivo de dotar os alunos com competências básicas nas tecnologias
de informação, contribuindo assim para o sucesso das suas aprendizagens.
•A BE estabeleceu um protocolo com a Faculdade de Ciências e Tecnologias (FCT), proporcionando
formação na literacia da informação a professores e alunos do ensino secundário (alunos de 12º e 11º ano
do ensino regular). Foram promovidas 3 sessões em literacia e ética da informação dinamizadas
directamente por uma especialista em informação da FCT na escola sede do agrupamento.
•As professoras bibliotecárias e um grupo de alunos do 12º ano participaram na sessão de formação
promovida pela Pordata/RBE. Dessa formação resultou a elaboração de um trabalho apresentado a
concurso pelos mesmos alunos e a divulgação da base de dados Pordata à comunidade escolar do ensino
secundário.
•A BE apoiou sistematicamente os alunos na pesquisa, selecção, organização da informação e sua
transformação em conhecimento.
•No blogue da BE são apresentadas hiperligações e sugestões de utilização de bases de dados (Pordata,
INE) e recursos educativos variados, assim como guiões diversos de apoio à pesquisa e elaboração de
trabalhos.

Evidências que fundamentam o relatório
•PAA da BE e da do PTE constantes no PAA do agrupamento.
•3 sessões de formação desenvolvidas pela bibliotecária da FCT para docentes e alunos.
•Trabalho apresentado a concurso Pordata/ RBE por alunos do 12º ano no âmbito da área de projecto.
•Sessão de divulgação da base de dados Pordata aos alunos do ensino secundário.
•Blogue da BE com hiperligações diversas neste contexto: http://biblioteiaaesa.wordpress.com/
•57,1% dos docentes considera boa a criação de condições de acesso e acompanhamento aos utilizadores
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na pesquisa e uso da informação e 34,3% considera muito boa.

Acções para melhoria
•Propor um modelo de pesquisa de informação para o agrupamento.
•Desenvolver acções de formação de utilizadores direccionadas para anos iniciais de ciclo.
•Produção e publicação de artigos/trabalhos por docentes e alunos no blogue da BE.

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 na área do livro e da leitura incentivando a requisição domiciliária.
•Foi elaborado e aprovado em cp o Projecto de Promoção de Leitura direccionado aos 4º e 5º anos.
•A BE realizou de forma sistemática sessões de hora do conto, e clubes de leitura, que associam formas de
leitura e de escrita em diferentes ambientes e suportes.
•No âmbito do Projecto TEIP – Acção 4, foram desenvolvidas sistematicamente actividades que
desenvolveram competências na área da leitura e da escrita criativa.
•A BE, através da criação do blogue, promove a 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.
•Funcionamento de sessões de hora do conto, direccionadas aos alunos de educação especial (ca. de , dos
clubes de leitura com ca. de 18 alunos maioritariamente do 2º ciclo.
•Numa média de 631alunos que frequentam a BE mensalmente, 119 estiveram em actividades na área do
livro e leitura formal/informal.
•Em 1029 alunos registaram-se 493 requisições feitas por alunos ao longo do ano lectivo, e 29 professores e
3 funcionários efectuaram 77 requisições, tendo em conta que a BE esteve encerrada para requalificação no
segundo período.
•Blogue da BE com hiperligações diversas neste contexto: http://biblioteiaaesa.wordpress.com/

Acções 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.
•Adquirir periódicos (jornais e revistas) adequadas às várias faixas etárias dos utilizadores. Promover
actividades com vista ao aumento da taxa de requisição domiciliária.
•Maior rentabilização do blog/página de facebook da BE.
•Utilizar a Web na prospecção e identificação de materiais do interesse das crianças, jovens e adultos e na
sua divulgação.

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.
•Implementação do Projecto de Promoção de Leitura no 4º e 5ºano pelos respectivos docentes em
articulação com a BE.
•A BE articulou actividades com os docentes/sala de aula no âmbito do PNL.
•Envolveu toda a comunidade educativa, com relevo para os encarregados de educação, na iniciativa “O
livro da minha vida”.
•A BE realizou as actividades previstas no PAA em articulação com alguns departamentos e docentes dos
diferentes áreas curriculares (mês das bibliotecas escolares, semana da leitura, dia árvore, dia da poesia, 25
de Abril,…)
•Participou na produção de informação divulgada no jornal do agrupamento.
•Desenvolveu uma parceria com as docentes promotoras do Projecto “Concurso de marionetas e
fantoches” promovendo a circulação dos recursos necessários (obras PNL e outras) articulando com a
comunidade educativa (docentes, alunos, funcionários e encarregados de educação).

Evidências que fundamentam o relatório
•PCA de turmas que articularam no Projecto de promoção de leitura e Projecto TEIP - Accção 4.
•Artigos no Jornal do agrupamento que evidenciam algumas das actividades concretizadas.
•Requisição de espaços da BE para realização de aulas, apresentação de actividades, etc.
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•Requisição domiciliária e de livros para sala de aula para concretização dos projectos “Projecto de
Promoção de Leitura” e “Concurso de marionetas e fantoches”

Acções 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, actividades e programas
de formação.
•Sondagem aos departamentos em relação à necessidades em termos de livros e outros recursos para
apoio curricular.
•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 usam a BE de forma autónoma, quer para ler de forma recreativa, para se informar, quer para
realizar trabalhos escolares.
•Verificou-se uma participação activa dos alunos em diferentes actividades associadas à promoção da
leitura: clubes de leitura, hora do conto, semana da leitura, etc.
•Os alunos, de acordo com o seu ano/ciclo de escolaridade, leram mais e com mais profundidade, através
da maior circulação de obras PNL em contexto de sala de aula, melhorando a autonomia e competências de
leitura.

Evidências que fundamentam o relatório
•Média mensal de utilização da BE: 632 alunos.
•Realização e participação de alunos em 2 clubes de leitura e a hora do conto.
•Aumento da circulação de obras de PNL para leitura orientada em sala de aula. Foram efectuadas 151
requisições de maletas PNL .

Acções 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, actividades e programas
de formação.
•Adoptar, em articulação com o grupo de português, instrumentos de observação e análise da progressão
ao nível das atitudes e competências dos alunos no âmbito da leitura e literacia.

Domínio C. Projectos, parcerias e actividades livres e de abertura à comunidade

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

Relatório de avaliação
A BE apoiou os alunos nas suas actividades livres dentro do seu espaço e horário. O horário é continuou e
coincidente com a permanência dos alunos na escola, incluindo a hora de almoço. Abriu pontualmente
também extra-horário quando solicitado.
•Promove a utilização autónoma e voluntária da BE como espaço de lazer e livre fruição de recursos
contribuindo, assim, para a aquisição e desenvolvimento de métodos de trabalho e de estudo.
•Propôs/proporcionou/dinamizou actividades livres e extra-curriculares, de carácter lúdico e cultural, dentro
dos interesses e necessidades dos alunos.

Evidências que fundamentam o relatório
•Horário da BE.
•A BE possui um Regimento onde se estabelecem os direitos e deveres dos utilizadores.
•Cartazes de divulgação de actividades.
•Actividades livres e extra-curriculares desenvolvidas: clubes de leitura, “O livro do mês”, “O livro da minha
vida”, “A minha citação favorita”, “Passatempo: Dia de S. Martinho”, “Passatempo: Criação de quadras de
Natal”, “Desafio: O meu desejo de Natal”, semana da leitura

Acções para melhoria
•Melhorar a difusão dos recursos existentes.
•Melhorar os mecanismos de promoção e marketing da BE valorizando e divulgando junto da comunidade
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educativa o seu programa.

C.2. Projectos e Parcerias

Relatório de avaliação
•No início do ano lectivo a BE promoveu actividades de acolhimento aos alunos do 5º ano provenientes de
outras escolas.
•Parceria com o projecto “Concurso de marionetas e fantoches” do agrupamento.
•Parceria com a Faculdade de Ciências e Tecnologia no âmbito da formação para as literacias.
•A equipa da BE colaborou e participou na actividade “Mostra de Actividades do Agrupamento - Mostra o
que vales!”, tanto ao nível da organização como no desenvolvimento de actividades.
•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
•Projecto do “Concurso de Marionetas e Fantoches”
•Divulgação das sessões de formação para a literacia da informação, diplomas, fotos.
•Programa da Mostra de Actividades do Agrupamento

Acções para melhoria
•Promover a maior participação da BE em projectos e parcerias.
•Fomentar um maior envolvimento dos pais/encarregados de educação nas actividades desenvolvidas pela
BE.

Fontes de evidências

Neste item pode transcrever/ incluir excertos de diferentes documentos.
Limite máximo de 1500 carácteres.

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

Os documentos em questão podem ser acedidos em:
http://www.escolasdestantonio.edu.pt/index.php?option=com_content&view=section&layout=blog&id=4&Itemid=9

http://www.escolasdestantonio.edu.pt/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=11&Itemid=18

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

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

Recomendações do Conselho Pedagógico na acta de Conselho Pedagógico (sessão 30) de 8 de Dezembro
de 2010: “Ponto três- Outros assuntos
As professoras bibliotecárias apresentaram em power point o relatório da auto-avaliação da BE referente ao
ano lectivo 2009/2010 sobre o domínio B (Leitura e literacia),o qual se encontra em anexo, solicitando ao CP
recomendações para ultrapassar as dificuldades detectadas.
O Conselho Pedagógico apresentou as seguintes recomendações:
- Desenvolver actividades que envolvam os encarregados de educação.
- Contactar a empresas, instituições e editoras a solicitar livros e manuais escolares para fazer face a
desactualização do fundo documental.
- Contactar a Cerci Lisboa para aquisição de livros.”

Trabalhos de alunos podem ser consultados em: http://biblioteiaaesa.wordpress.com/

Documentos de Gestão da BE
(Plano de Acção, Plano Anual de Actividades, acordos de parceria, Política de Desenvolvimento da Colecção, Manual de Procedimentos, Regimento, horário, relatórios,
plantas, inventários, outros)

Horário: http://biblioteiaaesa.wordpress.com/a-be/horario/
Planta: http://biblioteiaaesa.wordpress.com/a-be/planta/
Os documentos de gestão da BE podem ser consultados em: http://biblioteiaaesa.wordpress.com/wp-
admin/post.php?post=17&action=edit&message=1

Documentos de funcionamento e dinamização da BE
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(Actas/ registos de reuniões/ contactos, registos de projectos/ actividades realizados, estatísticas da BE, materiais de apoio produzidos e editados, catálogo e outras
ferramentas utilizadas, resultados de avaliação da colecção, outros)

Consultar: http://biblioteiaaesa.wordpress.com/

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 D - nivel 3 em cada uma das BE submetidas a avaliação.
SÍNTESE

•A BE está integrada na formulação e desenvolvimento da missão do agrupamento.
•Professor bibliotecário tem assento no conselho pedagógico.
•A BE desenvolve e articula projectos e actividades com todas as escolas do agrupamento, tendo como
referencial máximo o currículo nacional. Os seus objectivos e recursos são adequados de forma a responder
ao projecto curricular de agrupamento e projectos de turma. Faz parte de vários projectos curriculares de
turmas das diferentes escolas.
•No âmbito do projecto TEIP foi desenvolvida pela BE a Acção 4 “Promoção da Leitura e Escrita Criativa”,
afectando uma animadora cultural na equipa da BE, permitindo um trabalho colaborativo e sistemático entre
várias BE do agrupamento.
•Foi desenvolvido ainda o “Projecto de Promoção de Leitura” no 4º e 5º ano em todas as escolas do
agrupamento, com o intuito de consolidar competências de leitura transversais a todas as aprendizagens e,
assim, promover o sucesso dos alunos.
•Verificou-se um aumento da circulação e empréstimo do fundo documental entre as escolas e JI do
agrupamento, resultando na concretização das planificações iniciais.
•Foram promovidas sessões de formação para docentes de todo o agrupamento criando condições para
diversificar áreas de acção e intervenção dos agentes educativos.
•Incrementou-se o número de parcerias e protocolos com várias instituições abrangendo todas as escolas
do agrupamento, facultando um maior número de experiências e interacções com agentes externos.
•A atitude proactiva dos professores bibliotecários permitiu uma melhor gestão integrada da BE no
agrupamento.
•Elaboração e aprovação dos documentos de Política de Desenvolvimento da Colecção e de Regimento da
Biblioteca para as bibliotecas do agrupamento.
•Foi efectuada uma análise da colecção existente em todas as BE e Kits de biblioteca, denotando-se a que
muitos documentos se encontram em mau estado ou desactualizados.

Pontos fortes
•Revelou-se no presente ano lectivo uma maior e melhor articulação entre a BE e os agentes educativos
dando-se os primeiros passos no sentido de desenvolver uma gestão integrada da BE.
•Elaboração e implementação do “Projecto de Promoção de Leitura” do agrupamento.
•Elaboração e aprovação dos documentos de Política de Desenvolvimento da Colecção e de Regimento da
Biblioteca para as bibliotecas do agrupamento.
•Abertura de novo espaço de biblioteca na EB1 de Penalva.
•Requalificação da BE da escola sede.
•Difusão sistemática da informação sobre recursos educativos, concursos, actividades propostas pela BE e
por outras instituições, aos docentes, através de e-mail.
•Criação de blogue da BE com vista à difusão da informação e à interacção com os seus utilizadores.
•Utilização de ferramentas da Web 2.0, nomeadamente wordpress, facebook e delicious como instrumentos
de difusão da informação.

Pontos fracos
•Necessidade de rever o Regulamento Interno do Agrupamento no sentido de complementar a missão e os
objectivos, organização, gestão dos recursos de informação e gestão dos recursos humanos afectos à BE,
serviços prestados à comunidade escolar e inclusão do Regimento do funcionamento da BE.
•Verifica-se frequentemente uma articulação informal entre a BE e as demais estruturas de coordenação e
supervisão pedagógica, assim como com docentes o que dificulta a tomada de decisões estratégicas e a
planificação a longo prazo.
•Inexistência de assistente operacional que proporcione, nas escolas do 1º ciclo, apoio efectivo à utilização
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da BE.
•Equipa da BE em número ainda reduzido e com necessidade de maior número de colaboradores com
objectivo de aumentar/melhorar a gestão integrada da BE em todas as escolas do agrupamento.
•Inexistência de uma verba anual pré-definida, que permita um investimento regular na renovação e
actualização do fundo documental.

Acções para melhoria
•Revisão do Regulamento Interno do Agrupamento de modo a incluir os itens em falta.
•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, actividades e programas
de formação.
•Solicitação junto da direcção de assistente operacional nas BE de 1º ciclo e de professores colaboradores
no sentido de garantir um apoio efectivo à utilização das BE.
•Sensibilização da gestão para a necessidade de uma verba anual que permita fazer face à gradual
desactualização e renovação do fundo documental das BE do agrupamento.
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Secção C

Domínio A. Apoio ao desenvolvimento curricular

Ano de incidência da avaliação.
--

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
--

Resultados das acções 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 acções 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 acções 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. Projectos, parcerias e actividades livres e de abertura à comunidade

Ano de incidência da avaliação.
--

Data de apresentação ao Conselho Pedagógico.
--

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

Nível obtido
--

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

Recomendações do Conselho Pedagógico
--

C.2. Projectos e Parcerias

Nível obtido
--

Resultados das acções 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.
--

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

Nível obtido
--

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

Recomendações do Conselho Pedagógico
--

D.3. Gestão da colecção/da informação.

Nível obtido
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--

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

Recomendações do Conselho Pedagógico
--

Observações

--
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QA4. Questionário aos alunos

1. Identificação

Masculino 41 37.3%
Feminino 69 62.7%

2. Frequento o ano de escolaridade seguinte:

5.º 17 16.3%
6.º 16 15.4%
7.º 12 11.5%
8.º 17 16.3%
9.º 10 9.6%
10.º 10 9.6%
11.º 12 11.5%
12.º 10 9.6%

2.1 Frequento o Ensino Básico:

Regular 90 96.8%
CEF 3 3.2%
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2.2 Frequento o Ensino Secundário:

Ciências e Tecnologias 23 74.2%
Línguas e Humanidades 8 25.8%

3. Vais à biblioteca escolar (BE)

Todos os dias 16 15.0%
Uma ou duas vezes por semana 55 51.4%
Uma ou duas vezes por mês 6 5.6%
Uma ou duas vezes por período 4 3.7%
Muito raramente e de forma irregular 24 22.4%
Nunca 2 1.9%
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4.1 O horário da BE é adequado e responde às tuas necessidades de acesso?

Sim 99 90.0%
Não 11 10.0%

4.2 A área da BE é adequada para circulares à vontade e realizares bem os trabalhos.

Sim 98 89.9%
Não 11 10.1%

4.3 Os computadores respondem às tuas necessidades e têm-te permitido realizar os trabalhos.

Sim 96 88.9%
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Não 12 11.1%

4.4 Encontras os livros ou outros documentos que procuras.

Sim 103 93.6%
Não 7 6.4%

4.5 Os livros e outros documentos são actuais e têm informação com qualidade.

Sim 97 89.0%
Não 12 11.0%

4.6 Na BE existe documentação variada, incluindo: CD, CD-ROM, DVD, e informação "online"?
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Sim 86 80.4%
Não 21 19.6%

4.7 O catálogo da BE é útil nas tuas pesquisas?

Sim 59 56.2%
Não 46 43.8%

4.8 A equipa apoia-me quando procuras um livro, precisas de realizar uma pesquisa ou fazer um trabalho,
se pedires ajuda?

Sim 101 94.4%
Não 6 5.6%
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4.9 O regulamento de funcionamento da BE é adequado e responde às tuas necessidades?

Sim 99 92.5%
Não 8 7.5%

4.10 A BE informa-me acerca dos materiais existentes e das actividades que realiza?

Sim 95 86.4%
Não 15 13.6%

5.1 Obras de referência: enciclopédias, dicionários...

Bom 76 70.4%
Razoável 31 28.7%
Fraco 1 0.9%
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5.2 Jornais e revistas.

Bom 34 31.5%
Razoável 62 57.4%
Fraco 12 11.1%

5.3 Livros de literatura.

Bom 74 69.2%
Razoável 30 28.0%
Fraco 3 2.8%
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5.4 Livros de tipo informativo.

Bom 67 62.6%
Razoável 37 34.6%
Fraco 3 2.8%

5.5 CD áudio, DVD, jogos.

Bom 43 40.6%
Razoável 45 42.5%
Fraco 18 17.0%

5.6 Livros para apoio ao estudo e para realização de trabalhos.

Bom 71 65.1%
Razoável 35 32.1%
Fraco 3 2.8%
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5.7 Informação organizada acessível através da Internet

Bom 72 65.5%
Razoável 31 28.2%
Fraco 7 6.4%

6. Classifica o trabalho global do professor-bibliotecário/ equipa no acesso à BE, no apoio à pesquisa de
informação e na realização de trabalhos.

Bom 82 78.1%
Razoável 21 20.0%
Fraco 2 1.9%
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QD4. Questionário aos docentes

Ciclo de Ensino

2.º Ciclo 11 31.4%
3.º Ciclo 11 31.4%
Ensino Secundário 13 37.1%

1. Considera a gestão da biblioteca escolar (BE) eficaz e capaz de favorecer o trabalho com os alunos e a
articulação com o currículo?

Muito 27 77.1%
Razoavelmente 8 22.9%

2. Como classifica as condições de acesso e os recursos disponibilizados pela BE?

2.1 Horário de abertura da BE.

Muito Bom 13 37.1%
Bom 14 40.0%
Razoável 8 22.9%
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2.2 Área, organização do espaço, mobiliário existente e condições de acomodação nas deslocações com
alunos.

Muito Bom 13 37.1%
Bom 18 51.4%
Razoável 4 11.4%

2.3 Número, actualização e adequação dos equipamentos tecnológicos da BE.

Muito Bom 8 22.9%
Bom 16 45.7%
Razoável 10 28.6%
Fraco 1 2.9%
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2.4 Adequação da colecção às necessidades pessoais de documentação e ao trabalho pedagógico com os
alunos.

Muito Bom 2 5.7%
Bom 24 68.6%
Razoável 8 22.9%
Fraco 1 2.9%

2.5 Actualidade dos fundos documentais.

Muito Bom 3 8.6%
Bom 18 51.4%
Razoável 13 37.1%
Fraco 1 2.9%
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2.6 Diversidade da colecção em áreas temáticas e em suportes, incluindo recursos organizados em linha.

Muito Bom 5 14.3%
Bom 18 51.4%
Razoável 12 34.3%

2.7 Disponibilização de informação relacionada com interesses pessoais/ divulgação de iniciativas.

Muito Bom 10 29.4%
Bom 18 52.9%
Razoável 6 17.6%
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2.8 Disponibilização de informação relacionada com o trabalho escolar/ currículo.

Muito Bom 5 14.3%
Bom 22 62.9%
Razoável 8 22.9%

2.9 Disponibilização de recursos e de ferramentas Web para acesso, produção e difusão de informação.

Muito Bom 10 28.6%
Bom 13 37.1%
Razoável 9 25.7%
Fraco 3 8.6%

3. Como classifica os serviços prestados pela BE?

3.1 Capacidade de liderança do professor-bibliotecário, trabalho com os departamentos, docentes e alunos
e desempenho ao nível de gestão da BE.

Muito Bom 27 77.1%
Bom 7 20.0%
Razoável 1 2.9%
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3.2 Capacidade de contribuir para melhorar a qualidade do trabalho escolar e o nível de competências dos
alunos.

Muito Bom 16 45.7%
Bom 17 48.6%
Razoável 2 5.7%

3.3 Trabalho da equipa na criação de instrumentos de apoio ao trabalho escolar e aos utilizadores.

Muito Bom 11 32.4%
Bom 19 55.9%
Razoável 4 11.8%
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3.4 Interacção da BE com a escola. Definição de programas formativos e de trabalho com departamentos e
docentes.

Muito Bom 14 40.0%
Bom 17 48.6%
Razoável 4 11.4%

3.5 Criação de condições de acesso e acompanhamento aos utilizadores na pesquisa e uso da informação.

Muito Bom 12 34.3%
Bom 20 57.1%
Razoável 3 8.6%
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3.6 Criação de condições para o uso das TIC e para a exploração e uso qualificado da Internet e
disseminação de ferramentas Web

Muito Bom 9 25.7%
Bom 16 45.7%
Razoável 9 25.7%
Fraco 1 2.9%

3.7 Criação de condições para a promoção da leitura e da literacia.

Muito Bom 21 60.0%
Bom 11 31.4%
Razoável 3 8.6%
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3.8 Trabalho articulado com os docentes e apoio ao desenvolvimento curricular.

Muito Bom 14 40.0%
Bom 15 42.9%
Razoável 6 17.1%

3.9 Articulação de actividades e partilha de recursos entre as escolas/ bibliotecas no agrupamento.

Muito Bom 10 30.3%
Bom 17 51.5%
Razoável 6 18.2%
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4. Faça um balanço global do impacto da BE na vida da escola e no apoio ao seu trabalho enquanto
docente.

Muito Bom 12 35.3%
Bom 19 55.9%
Razoável 3 8.8%
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CK1. Questionário ao director(a) da escola/ agrupamento

Este questionário tem por objectivo identificar a situação da escola/ agrupamento, com o propósito de
melhorar o valor e integração da biblioteca escolar (BE) na escola e o seu impacto nas aprendizagens dos
alunos.

1. De que forma é a BE apoiada para se promover a sua integração na escola?
Assinale a situação que corresponde à sua escola/ agrupamento.

1.1 A BE está reconhecida de forma explícita nos documentos normativos – regulamento interno, projecto
educativo, plano anual e plurianual de actividade – da escola/ agrupamento, sendo encarada como um
recurso pedagógico fundamental.

Implementado, mas a requerer acções para melhoria 1 100.0%

1.2 A BE está envolvida nas grandes finalidades e nas prioridades pedagógicas e educativas identificadas
para a escola/ agrupamento.

Implementado com sucesso 1 100.0%

1.3 A BE e o seu trabalho são acompanhados com regularidade, por exemplo, através da realização de
encontros regulares com o professor-bibliotecário, da observação de actividades, outros.

Implementado, mas a requerer acções para melhoria 1 100.0%

1.4 O professor-bibliotecário e a sua equipa têm apoio e condições para participarem em reuniões que
permitem aprofundar a ligação da BE à escola, por exemplo, reuniões de Conselho Pedagógico,
departamentos, conselhos de turmas, docentes, outros.

Implementado com sucesso 1 100.0%

1.5 A BE tem condições – recursos materiais; verbas anuais – para cumprir os requisitos necessários de
funcionamento de acordo com as orientações da RBE, designadamente para a renovação dos
equipamentos e a actualização da colecção.

Em implementação 1 100.0%

1.6 A BE tem os recursos humanos necessários – docentes e não docentes – em número, disponibilidade e
em competências para o seu bom funcionamento.

Implementado, mas a requerer acções para melhoria 1 100.0%

1.7 A BE tem condições de trabalho e recursos para facultar serviços de biblioteca a todo o agrupamento.

Implementado, mas a requerer acções para melhoria 1 100.0%

1.8 O processo de avaliação da BE é apoiado, sendo facilitadas as condições necessárias à sua realização.

Implementado, mas a requerer acções para melhoria 1 100.0%

1.9 A auto-avaliação da escola/ agrupamento inclui referências concretas à BE, pelo seu contributo para a
qualidade do ensino e da aprendizagem.

Implementado, mas a requerer acções para melhoria 1 100.0%

2. De que forma é a BE apoiada para desenvolver as competências e o sucesso dos alunos?
Assinale a situação que corresponde à sua escola/agrupamento.

2.1 A BE é apoiada para que exista uma maior articulação pedagógica e curricular com os departamentos,
demais estruturas de coordenação educativa e supervisão pedagógica e docentes.

Implementado com sucesso 1 100.0%

2.2 A BE é apoiada para que exista uma maior integração dos seus recursos e possibilidades de trabalho no
processo de planificação e no desenvolvimento das actividades formativas e curriculares.

Implementado, mas a requerer acções para melhoria 1 100.0%

2.3 A BE é apoiada na implementação de procedimentos comuns na escola/ agrupamento para o
desenvolvimento de competências de informação, por exemplo, na utilização de um modelo de pesquisa.
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Implementado, mas a requerer acções para melhoria 1 100.0%

2.4 A BE é apoiada na identificação de necessidades de formação para o desenvolvimento das
competências tecnológicas e de literacias de informação dos alunos.

Implementado, mas a requerer acções para melhoria 1 100.0%

2.5 A BE é apoiada na identificação de necessidades de formação para o desenvolvimento das
competências tecnológicas e de literacias de informação dos docentes.

Implementado com sucesso 1 100.0%

2.6 A BE é apoiada nas suas iniciativas para promover as competências de leitura – mobilização dos
docentes, criação e candidatura a projectos, aquisição/disponibilização atempada de novos documentos,
outros.

Implementado com sucesso 1 100.0%

2.7 A BE é envolvida nas decisões relacionadas com a política de gestão da informação dentro da escola/
agrupamento e a sua ligação ao PTE e a outros projectos.

Implementado, mas a requerer acções para melhoria 1 100.0%
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CK2. Auto-avaliação do professor-bibliotecário

Realize a sua auto-avaliação, assinalando a sua situação em relação a cada indicador.

1. Tem um nível de formação aprofundado e continua a investir na melhoria e actualização das suas
competências.

Em implementação 1 100.0%

2. Desenvolve uma boa gestão e uma liderança forte, mobilizando a equipa e a escola/ agrupamento para o
uso da BE e dos seus recursos.

Implementado, mas a requerer acções para melhoria 1 100.0%

3. Gere a equipa, fomentando boas relações interpessoais. Cria situações de formação em contexto e
incentiva a equipa a recorrer à auto-formação e a formação externa, para melhorar o nível das suas
competências.

Implementado, mas a requerer acções para melhoria 1 100.0%

4. Cria condições de acesso aos recursos e desenvolve estratégias de acompanhamento e de formação aos
utilizadores.

Em implementação 1 100.0%

5. Promove a integração da BE no funcionamento global da escola e no trabalho curricular dos docentes.

Em implementação 1 100.0%

6. Promove, de forma sistemática e continuada, o desenvolvimento dos hábitos e do gosto pela leitura e das
competências a ela associadas.

Implementado, mas a requerer acções para melhoria 1 100.0%

7. Estimula o uso das TIC e explora os recursos Web, incrementando o desenvolvimento de competências
digitais e da literacia da informação.

Em implementação 1 100.0%

8. Implementa serviços de biblioteca no agrupamento, procurando criar condições de igualdade no acesso e
estendendo o impacto desses serviços a todo o agrupamento.

Implementado, mas a requerer acções para melhoria 1 100.0%

9. Define objectivos, delineia actividades, trabalha em articulação com as restantes escolas/ bibliotecas e
desenvolve políticas de cooperação com o exterior.

Implementado com sucesso 1 100.0%

10. Avalia os recursos e os serviços em contínuo, planifica e actua de acordo com os resultados e as
problemáticas identificadas.

Implementado, mas a requerer acções para melhoria 1 100.0%
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CK3. Desenvolvimento da colecção

Analise a colecção da biblioteca escolar (BE)

1. A colecção possui uma extensão, abrangência e qualidade dos recursos de informação adequadas às
necessidades da escola/ agrupamento.

Desenvolvido, mas a requerer acções para melhoria 1 100.0%

2. A colecção é equilibrada relativamente às diferentes áreas, disponibilizando um nível de recursos de
informação diversificado.

Em desenvolvimento 1 100.0%

3. A colecção inclui a documentação relacionada com as áreas curriculares adequada às necessidades da
escola/ agrupamento.

Em desenvolvimento 1 100.0%

4. A colecção integra recursos em linha e explora as vantagens e possibilidades que o paradigma digital
introduz.

A precisar de desenvolvimento urgente 1 100.0%

5. O empréstimo domiciliário é implementado e regista índices de requisição elevados.

Em desenvolvimento 1 100.0%

6. A BE produz informação relacionada com a formação dos alunos, com projectos ou actividades em
desenvolvimento ou com o desenho curricular.

Em desenvolvimento 1 100.0%

7. Os recursos documentais estão actualizados.

Desenvolvido, mas a requerer acções para melhoria 1 100.0%

8. A informação está organizada segundo um sistema de classificação normalizado.

Desenvolvido, mas a requerer acções para melhoria 1 100.0%

9. O catálogo está totalmente informatizado e colocado à disposição dos utilizadores para pesquisa da
informação.

A precisar de desenvolvimento urgente 1 100.0%

10. O catálogo pode ser acedido em linha.

A precisar de desenvolvimento urgente 1 100.0%

11. A BE desenvolve uma política de difusão da informação, recorrendo a diferentes meios e aos novos
dispositivos facultados pela Web.

Em desenvolvimento 1 100.0%

12. Existe uma rede de partilha de recursos documentais e de pesquisa/ organização de informação
relacionada com as necessidades de informação dos utilizadores no agrupamento, com outras bibliotecas e
com a biblioteca municipal.

A precisar de desenvolvimento urgente 1 100.0%

13. A BE organiza informação digital em linha ou impressa, relacionada com o desenvolvimento curricular,
com projectos curriculares ou actividades em desenvolvimento na escola.

Em desenvolvimento 1 100.0%

14. O desenvolvimento da colecção faz-se de forma planeada, de acordo com uma avaliação sistemática da
colecção e com os critérios formalizados na Política de Desenvolvimento da Colecção.

Em desenvolvimento 1 100.0%
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15. A colecção regista índices de utilização muito elevados pelos alunos.

Em desenvolvimento 1 100.0%

16. A colecção regista índices de utilização muito elevados pelos docentes.

Em desenvolvimento 1 100.0%

17. O órgão de gestão atribui uma verba para o desenvolvimento da colecção e os fundos documentais são
actualizados, pelo menos, anualmente.

A precisar de desenvolvimento urgente 1 100.0%


