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Avaliação da biblioteca escolar

Plano de melhoria 2015-2016

Recomendações do conselho pedagógico

A biblioteca escolar deve dar continuidade às estratégias aplicadas. Deverão ser
pensadas alternativas para aumentar os níveis de requisição domiciliária.
Encontrar mecanismos para que os pais sejam mais interventivos e aproveitem o
dinamismo da biblioteca escolar.

2016/5/5Data de apresentação à direção/
conselho pedagógico

Observações

--

A. Currículo literacias e aprendizagem

Relatório de execução do Plano de melhoria

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

Avaliação dos resultados obtidos

Foram implementadas todas as ações de melhoria propostas. A ação de
formação “Aprender com a Biblioteca Escolar”, com o objetivo de incentivar a
articulação e planificação metodológica da aprendizagem das literacias através
da utilização do referencial, promoveu as atividades de integração curricular.
Desta resultou uma articulação estruturada com a BE em cinco turmas do pré-
escolar, (A,C,F,G,H), três turmas do primeiro ciclo (1ºB, 3ºE e 4ºG), duas turmas
de 2º ciclo (5ºE,F), e seis turmas do 3º ciclo (7ºA, B, C, D, 8ºC e D). Na
articulação curricular com os docentes foram desenvolvidas atividades com
recurso a ferramentas de trabalho facilitadoras do processo de ensino e
aprendizagem. Estas integraram a pesquisa e uso da informação no projeto
Ler+Mar ou outras iniciativas apoiadas pela biblioteca escolar, tais como
Comunicar em Segurança e Livros Falados.

Ações não concretizadas a implementar

--

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

Avaliação dos resultados obtidos

As ações de melhoria apresentadas foram realizadas integralmente. Neste ano
letivo foram produzidos quatro trabalhos com recurso às ferramentas Piktochart e
Audacity nas turmas de 1º ciclo (3ºE e 4ºG). Estes trabalhos foram submetidos
aos concursos Comunicar em Segurança e Livros Falados e podem ser acedidos
através do blog da BE. No 2º, 3º ciclo e ensino secundário foram dinamizadas um
total de 24 sessões no âmbito da utilização das ferramentas para a produção e
apresentação de trabalhos (PPT, Prezi, Storybird, Piktochart e Audacity)
envolvendo turmas de 5º, 6º, 7º, 8º e 11º ano. Através de contactos informais com
professores e alunos para obtermos o feedback da pertinência destas ações,
concluímos que o seu impacto é significativo, uma vez que o número de trabalhos
apresentados com recurso a estas ferramentas tem vindo a aumentar. É ainda
cada vez mais notória a preocupação que muitos alunos demonstram na
elaboração dos seus trabalhos, o que resulta numa melhoria da qualidade e
consequentemente no sucesso educativo dos alunos. Alguns dos trabalhos foram
disponibilizados no blog da biblioteca.
No âmbito das atividades extracurriculares os alunos do 2º ciclo, participantes no
clube de leitura, promovido pela BE e dinamizado por um professor colaborador,
o uso do programa Audacity revelou-se estimulante e produtivo para registo das
leituras, fruto da pesquisa da informação, com o apoio das PBs. Deste trabalho
resultaram 9 podcasts que podem ser ouvidos a partir do blog da BE.

Ações não concretizadas a implementar

--

B. Leitura e literacia

Relatório de execução do Plano de melhoria



Avaliação da Biblioteca Escolar
1504723 Escola Básica e Secundária de Santo António, Barreiro
2016/07/06 15:46:56
2/3

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

Avaliação dos resultados obtidos

--

Ações não concretizadas a implementar

--

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

Avaliação dos resultados obtidos

No âmbito do projeto Ler+Mar foram promovidas atividades cujo objetivo incidiu
na melhoria das competências leitoras. Neste contexto, no pré-escolar foram
desenvolvidas atividades com 7 turmas, no 1º ciclo com 14 turmas, no 2º ciclo
com 9 turmas e no 3º ciclo com 10 turmas. A utilização do programa Audacity
para gravação de textos e excertos textuais foi aplicado em duas turmas do 1º
ciclo (3ºE e 4ºG) e duas turmas do 2º ciclo (5ºF e 6ºB), com o objetivo de treinar a
melhoria da leitura em voz alta. Nestas atividades foram trabalhadas quatro
obras, respetivamente A Fada Dorinda e a Bruxa do Mar, A Rosinha, o Mar e os
Sonhos, A Menina Gotinha de Água, A Menina do Mar e Ulisses, do qual
resultaram um total de 26 podcasts. Estas atividades revelaram-se uma mais-
valia, visto que os próprios alunos têm um grau de exigência bastante acentuado
quanto ao seu desempenho e ao dos outros quando analisam a sua leitura,
tendo-se verificado uma melhoria das suas competências leitoras e o aumento da
qualidade das suas leituras.

Ações não concretizadas a implementar

--

C. Projetos, parcerias e atividades de abertura à comunidade

Relatório de execução do Plano de melhoria

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

Avaliação dos resultados obtidos

--

Ações não concretizadas a implementar

--

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

Avaliação dos resultados obtidos

No sentido de aumentar a adesão dos docentes a projetos da BE, esta
candidatou-se aos projetos Ler+Mar com a proposta “Mar que vai e que vem,
que leva e que traz!”, tendo integrado a sua 3ª edição e Apps for Good, que visa
colocar as tecnologias de informação e comunicação (TIC) ao serviço da
comunidade, através da criação de aplicações móveis. Estabeleceu parcerias
com outras entidades, tais como a Fundação Portugal Telecom no âmbito da
temática Comunicar em Segurança, a IGAC relativamente à sua ação A IGAC vai
à escola, a Fundação Francisco Manuel dos Santos para formação dos alunos na
utilização da base de dados Pordata e o Centro de Formação de Professores do
Barreiro e Moita para a dinamização da ação de formação “Aprender com a
Biblioteca Escolar” dirigida a todos os docentes. Com estas iniciativas a
biblioteca escolar procurou sistematicamente assegurar a sua intervenção na
comunidade educativa, dando visibilidade, credibilidade e projeção local e social
à BE. Neste âmbito foi visível o aumento de docentes/ turmas de todos os níveis
de ensino do agrupamento envolvidas nos referidos projetos e iniciativas, assim
como de encarregados de educação em determinadas atividades. Com a
integração no projeto Ler+Mar verificou-se a adesão de 7 turmas em 11 no pré-
escolar, 14 turmas do 1º ciclo em 27, 12 turmas de 2º ciclo em 12, 11 turmas de
3º ciclo em 17 e 4 turmas do ensino secundário em 14 e no projeto Apps for Good
participaram 24 alunos da turma C do 9ºano. Relativamente às restantes
iniciativas desenvolvidas, verificaram as seguintes participações: Comunicar em
Segurança – 2 turmas do 1º ciclo, 1 turma do 2º ciclo e 8 turmas do 3º ciclo; A
IGAC vai à escola – 4 turmas do 1º ciclo; Pordata – 3 turmas do ensino
secundário; Ação de formação “Aprender com a Biblioteca Escolar” – ca. de 20
docentes. Da participação nos referidos projetos/ iniciativas resultou um grande
número de produtos finais variados, ultrapassando largamente o inicialmente
previsto. Através da participação no projeto Ler+Mar e no Passatempo
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Comunicar em Segurança a BE obteve financiamento que permitiu desenvolver
novos conhecimentos e possibilidades de trabalho com a aquisição de fundo
documental, materiais diversos e equipamento tecnológico.

Ações não concretizadas a implementar

--

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

Avaliação dos resultados obtidos

--

Ações não concretizadas a implementar

--

D. Gestão da biblioteca escolar

Relatório de execução do Plano de melhoria

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

Avaliação dos resultados obtidos

--

Ações não concretizadas a implementar

--

D.2 Integração e valorização da biblioteca na escola.

Avaliação dos resultados obtidos

--

Ações não concretizadas a implementar

--

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

Avaliação dos resultados obtidos

Durante o presente ano letivo deu-se continuidade à informatização do fundo
documental, tendo-se atingido ca. de 15% do previsto. Atualmente já se encontra
na base de dados ca. de 35% das monografias existentes na escola sede, tendo-
se iniciado o sistema de gestão bibliográfico automatizado.

Ações não concretizadas a implementar

- Solicitar, junto da direção, uma verba anual que permita fazer face à gradual
desatualização da coleção, com o objetivo de proceder à renovação do fundo
documental das BEs do agrupamento.
- Tratamento do fundo documental já informatizado.

N.º total de ações propostas no Plano de
melhoria

11

N.º total de ações implementadas com
sucesso

8

Percentagem de execução do Plano de
melhoria

73%

Professor bibliotecário Teresa Patita


