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Processo de melhoria

Relatório de execução do plano de melhoria 2017/ 2018

Recomendações do conselho pedagógico
O Conselho Pedagógico recomenda:
- Solicitar verba anual à Direção para renovação do fundo documental das BEs;
- Dar mais visibilidade das dinâmicas da BE junto dos encarregados de educação;
- Entregar diplomas/certificados de melhor leitor etc. na receção aos 5º anos de forma a dar a conhecer atividades da BE aos encarregados de educação.

Data de apresentação à direção/ conselho pedagógico
2019/5/29

Observações
-

Informação escolar

Escola Escola Básica e Secundária de Santo António, Barreiro

Código 402746

Endereço postal Rua António Aleixo Cidade Sol

Escola sede de agrupamento 402746

Oferta curricular
Identifique os ciclos/ níveis e os cursos ministrados na escola.
Cursos de 2º e 3º ciclo do ensino básico, curso de educação e formação empregado de restaurante/bar; ensino secundário cursos cientifico-humanísticos, cursos
profissionais de técnico de apoio à gestão desportiva, técnico de restaurante/ bar, técnico de informação e animação de turismo.

Taxa média de transição/ conclusão 95

Taxa de abandono escolar 2

N.º de alunos com medidas seletivas de
suporte à aprendizagem e à inclusão

142

Processo de avaliação

Intervenientes no processo de avaliação

Ciclo de ensino/ ano N.º de
alunos

N.º de
inquiridos

% de
inquiridos

Ensino Básico

3.º Ano 48 10 21%

4º Ano 47 12 26%

5º Ano 119 21 18%

6º Ano 107 19 18%

7º Ano 124 8 6%

8º Ano 128 12 9%

9º Ano 79 12 15%

Outros cursos 37 4 11%

Ensino Secundário

10º Ano 55 4 7%

11º Ano 53 3 6%

12º Ano 50 3 6%

Cursos profissionais 106 3 3%

Outros cursos 60 0 0%

Total 1013 111 11%

Grupos de recrutamento [?]/ outros
intervenientes com funções pedagógicas

N.º de
docentes

N.º de
inquiridos

% de
inquiridos

Educação Pré-Escolar

100 5 3 60%

1º Ciclo Ensino Básico

110 9 4 44%

2º Ciclo Ensino Básico

https://www.rbe.mec.pt/np4/?newsId=1324&fileName=gr_avaliacao.pdf
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200, 220, 230, 240, 250, 260, 20 13 65%

3º Ciclo/ Ensino Secundário

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

100 41 41%

Total 134 61 46%

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

% de
inquiridos

EE do 1º/ 2º e 3º ciclo e Ens. Secundário 1020 117 11%

Outros intervenientes N.º N.º de
inquiridos

% de
inquiridos

Técnicos especializados 10 5 50%

Contextualização do processo de avaliação

Fatores internos e externos com influência nos resultados da avaliação
Grande número dos encarregados de educação não devolveu o questionário de avaliação da BE preenchido.

Período em que decorreu o processo de avaliação

2019/3/15 _ 2019/4/5

Perfis de desempenho

A. Currículo, literacias e aprendizagem

Trabalho de intervenção no apoio ao currículo e à ação pedagógica 3 – Utilização por 51 a 75% das turmas

Desenvolvimento de ações promotoras do uso da informação e dos média 2 – Utilização por 26 a 50% dos alunos

Impacto na progressão das aprendizagens [QD9.1; QA10.2] 3 – Avaliação MB/B por 51 a 75% dos
alunos e docentes

Impacto na melhoria dos níveis de literacia da informação e dos média [QD9.2; QA10.3] 2 – Avaliação MB/B por 26 a 50% dos
alunos e docentes

B. Leitura e literacia

Desenvolvimento de estratégias e atividades de leitura 3 – Articulação com 51 a 75% das turmas

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

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

Impacto no desenvolvimento da competência leitora [QD9.4; QA10.5] 4 – Avaliação MB/B por 76% ou mais dos
alunos e docentes

C. Projetos e parcerias

Promoção de parcerias e envolvimento em projetos 4 – Sistemática

Fomento da participação dos Pais/EE e famílias em atividades conjuntas 3 – Regular

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

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

D. Gestão da biblioteca escolar

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

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

Coleção impressa e digital [QA9; QD8] 3 – Avaliação MB/B por 51 a 75% dos
alunos e docentes
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Uso da coleção 3 – 51 a 75% dos alunos e docentes usam
os recursos da biblioteca

Avaliação

Resultados da avaliação

Domínio Nível obtido

A. Currículo, literacias e aprendizagem 2.5

B. Leitura e literacia 3.5

C. Projetos e parcerias 3.67

D. Gestão da biblioteca escolar 3.5

Média global 3.29

Relato dos resultados

A. Currículo, literacias e aprendizagem [+]

A.1 Apoio ao currículo e intervenção na ação pedagógica.

Pontos fortes identificados
- Articulação estruturada com 27 de 39 turmas, de 2º e 3º ciclo e ensino secundário.
- Aplicação do referencial Aprender com a BE no 1º, 2º e 3º ciclo e ensino secundário no âmbito das práticas da literacia da leitura, da informação e dos média.
- Existência de um modelo de pesquisa da informação, adaptado ao nível de ensino: 1º, 2ºe 3º ciclo e ensino secundário.
- Existência de um plano de formação e de uma política da colaboração da BE.
- Melhoria da qualidade dos trabalhos apresentados por parte dos alunos que beneficiaram de ações formativas pela BE.
- Promoção de iniciativas e parcerias de enriquecimento ao currículo em articulação com os docentes e por iniciativa própria.
- Apoio aos alunos na execução de tarefas escolares, realizadas fora do horário letivo, promovendo o desenvolvimento de hábitos de trabalho e de gestão da
aprendizagem, no 2º, 3º ciclo e ensino secundário.
- Valorização da biblioteca escolar como lugar de aprendizagem e de formação.

Pontos fracos identificados
- Resistência dos docentes, particularmente do 1º ciclo, em desenvolver um trabalho de articulação curricular com a BE.
- Trabalho colaborativo dos docentes com a BE pouco desenvolvido nas diferentes fases do processo de articulação curricular, nomeadamente na planificação e
avaliação das atividades.

A.2 Formação para as literacias da informação e dos média.

Pontos fortes identificados
- Realização de atividades de formação de utilizadores, adequadas ao nível etário dos alunos, junto de todos os alunos de 1º, 2º, 3º e 5º ano sobre:
. funcionamento da biblioteca escolar; recursos e serviços disponíveis, presencialmente e em ambiente virtual;
. ferramentas e estratégias de pesquisa da informação, em suporte físico e digital;
. ética e responsabilidade no uso da informação: direitos de autor e direitos conexos e perigos associados ao uso da Internet.
- Partilha com os docentes de ferramentas digitais para novas práticas pedagógicas e didáticas.
- Mudança de atitudes dos alunos no uso crítico da informação e dos média após ações no âmbito literacia da informação.

Pontos fracos identificados
- Carência de um trabalho continuado para consolidação das competências das literacias da informação e dos média.
- Fraca resposta dos docentes, em especial de pré-escolar e 1º ciclo, ao plano de formação da BE e demais propostas no sentido de desenvolver competências
dos alunos nas áreas de pesquisa e tratamento da informação e utilização de ferramentas tecnológicas.

B. Leitura e literacia [+]

B.1 Desenvolvimento de iniciativas de promoção da leitura.

Pontos fortes identificados
- Promoção da requisição para leitura domiciliária em colaboração com os respetivos docentes de Português junto de todo os alunos do 2º ciclo.
- Orientação dos alunos nas escolhas de leitura recreativa e escolar.

Pontos fracos identificados
- Baixo números de requisições domiciliárias em todos os ciclos, nomeadamente no 3º ciclo e ensino secundário.

B.2 Atividades de treino e aprofundamento da competência leitora.

Pontos fortes identificados
- Realização de um trabalho com referencial Aprender com a biblioteca escolar em articulação com os docentes, dinamizando atividades e que visem o
desenvolvimento da compreensão e da expressão escrita e oral, nomeadamente através de:
- Atividades de preparação para a leitura do texto;
- Estratégias de compreensão e reflexão sobre o texto;
- Exercícios que, partindo da leitura, possibilitem outras formas de expressão.

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

C. Projetos e parcerias [+]

C.1 Participação em projetos e iniciativas de parceria interna e externa.

Pontos fortes identificados
- Participação em projetos de âmbito regional e nacional, nomeadamente CNL abrangendo todos os ciclos de ensino e o projeto de requalificação da BE (sede).
- Realização de parcerias diversas com a CMB no projeto/ Festival LEI, centro de saúde local no âmbito do projeto SOBE, o IGAC, a Fundação PT, Escola Segura,
Deco Jovem, Seguranet, o Instituto de Estudos Medievais, no âmbito do programa Cientificamente Provável, entre outras.

Pontos fracos identificados
Não se verificam.

C.2 Envolvimento e mobilização dos pais, encarregados de educação e famílias.
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Pontos fortes identificados
- Promoção de desafios e iniciativas direcionadas às famílias.
- Promoção de atividades colaborativas entre pais/ encarregados de educação e educandos.
- Realização de sessão de formação para encarregados de educação sobre segurança na Internet.

Pontos fracos identificados
- Baixa adesão dos pais/encarregados de educação na participação de sessões de formação promovidas pela BE.

D. Gestão da biblioteca escolar [+]

D.1 Recursos humanos, materiais e financeiros necessários à gestão, integração e valorização da biblioteca.

Pontos fortes identificados
- Melhoramento do espaço, mobiliário e equipamento da BE da escola sede através da candidatura Requalificar a Biblioteca e da intervenção da direção,
adequando áreas/ zonas de trabalho ao desenvolvimento de atividades que promovem a aprendizagem, a criatividade, a inovação e a colaboração, criando
ambientes flexíveis, adaptados às mudanças tecnológicas e às necessidades dos utilizadores.
- Atualização do fundo documental da BE da escola sede resultante da verba atribuída através da candidatura Requalificar a Biblioteca.
- Integração da BE no projeto educativo, no regulamento interno e no plano de atividades do agrupamento.
- Inclusão da avaliação da biblioteca na avaliação interna e externa da escola.

Pontos fracos identificados
- Número reduzido de equipamentos portáteis.

D.2 Desenvolvimento, organização, difusão e uso da coleção.

Pontos fortes identificados
- Atribuição de verba pela direção para renovação de coleção.
- Consulta aos departamentos curriculares e aos docentes acerca dos recursos a adquirir.

Pontos fracos identificados
- Coleção ainda não está totalmente informatizada, não permitindo ainda implementar um sistema de gestão bibliográfico completamente automatizado.

Impactos da biblioteca

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

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

A. Currículo, literacias e aprendizagem

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

Melhoria das estratégias de aprendizagem 3

Desenvolvimento das capacidades dos alunos no uso das tecnologias em contexto
educativo

3

Aumento das competências dos alunos na utilização e gestão pessoal e escolar da
informação

3

Mudança de atitudes dos alunos no uso crítico da informação e dos média 4

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

B. Leitura e literacia

Incremento do gosto e dos hábitos de leitura 2

Mudança na atitude e na resposta dos alunos às atividades de leitura 2

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

Crescimento do trabalho com as turmas em projetos e atividades de leitura 3

Aumento da utilização da biblioteca escolar para atividades de leitura 2

C. Projetos e parcerias

Enriquecimento das experiências de socialização e de formação dos alunos 4

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

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

3
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Aumento da visibilidade, credibilidade e projeção local e social da biblioteca escolar 4

D. Gestão da biblioteca escolar

Melhoria da qualidade dos serviços prestados e dos recursos disponibilizados 4

Incremento do uso da coleção nas práticas de leitura e nas atividades escolares 2

Valorização do papel pedagógico, cultural e social da biblioteca escolar 4

Aumento da utilização da biblioteca escolar 3

Avaliação global

Síntese global da avaliação das bibliotecas escolares do agrupamento

O preenchimento deste quadro só se aplica aos agrupamentos de escolas. Embora esteja inscrito no relatório da escola sede, pretende ser uma síntese geral da avaliação realizada nas
bibliotecas do agrupamento, de modo a facilitar uma visão global do seu desempenho e a adoção de uma política de gestão integrada que promova o desenvolvimento articulado.

Escola Código Nível obtido

Escola Básica da Cidade Sol, Santo António da Charneca, Barreiro 249191 3.29

Escola Básica de Penalva, Barreiro 288524 3.29

Escola Básica de Santo António, Barreiro 293933 3.29

Escola Básica de Vila Chã, Barreiro 283289 3.29

Escola Básica n.º 1 de Coina, Barreiro 237917 3.29

Jardim de Infância de Fonte do Feto, Barreiro 223190 3.29

Pontos fortes identificados
- A avaliação realizada no âmbito do 1º ciclo engloba o serviço prestado pela BE a todas as escolas do agrupamento do 1º ciclo e do pré-escolar.
- Existência de um plano de formação e de uma de política de colaboração da BE.
- Incremento do trabalho de articulação curricular dos docentes com a BE, particularmente ao nível do 2º, 3º ciclo e ensino secundário.
- Aplicação do referencial Aprender com a BE no 1º, 2º e 3º ciclo e ensino secundário no âmbito das práticas da literacia da leitura, da informação e dos média.
- Melhoria das competências da literacia da informação, assim como da utilização de programas e ferramentas digitais nas turmas intervencionadas pela BE,
refletindo-se na qualidade dos trabalhos apresentados pelos alunos.
- Participação de turmas/ alunos de diferentes estabelecimentos e níveis de ensino do agrupamento no Concurso Nacional de Leitura e no projeto/Festival LEI.
- Promoção e realização de diversas parcerias abrangendo todos os níveis de ensino.
- Renovação e atualização do fundo documental através da atribuição de verba por parte da direção e de oferta de livros para as bibliotecas das escolas de
primeiro ciclo.
- Requalificação da biblioteca da escola sede através da candidatura à RBE, que permitiu o melhoramento do espaço e mobiliário, assim como a renovação do
fundo documental.

Pontos fracos identificados
- Resistência dos docentes do 1º ciclo em desenvolver um trabalho de articulação curricular com a BE.
- Relutância dos docentes de todos os ciclos de ensino no desenvolvimento de um trabalho colaborativo continuado com as professoras bibliotecárias no âmbito do
desenvolvimento de competências leitoras.
- Decréscimo do empréstimo para leitura domiciliária em todos os níveis de ensino e da utilização dos recursos das bibliotecas escolares no 1º ciclo.
- Informatização do fundo documental ainda não permite implementar um sistema de gestão bibliográfico completamente automatizado na escola sede.
- Número de equipamentos portáteis reduzido.

2019/jul/26Data de submissão


