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Processo de melhoria

Relatório de execução do plano de melhoria 2013-2014

Recomendações do conselho pedagógico
O Conselho Pedagógico concordou com as propostas de melhoria apresentadas pela coordenadora dos professores bibliotecários e recomendou a todos os
coordenadores e subcoordenadores que alertem os restantes docentes para as vantagens do trabalho colaborativo com este serviço da escola (propondo, por
exemplo, atividades a desenvolver em comum).

Data de apresentação à direção/ conselho pedagógico
2014/7/18

Informação escolar

Designação Escola Secundária de Santo André, Barreiro

Código 1504501

Endereço postal Av. Escola dos Fuzileiros Navais - Qt da Lomba

Escola sede de agrupamento 1504501

Oferta curricular

Educação Tecnológica
Cursos científico-Humanísticos (Ciências e Tecnologias, Socio-Económicas,
Humanidades e Artes);
- Cursos Profissionais (Técnico de Apoio à Infância, técnico de Informática de
Gestão, técnico de Design Gráfico e técnico de Receção)
- Cursos Vocacionais (9º e 10º ano)
- RVCC - EFA escolar EFA via profissionalizante -Módulos

Taxa média de transição/ conclusão 85

Taxa de abandono escolar 4

N.º de alunos com apoios educativos 85

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 106 23 21.7%

4º Ano 125 28 22.4%

5º Ano 148 23 15.54%

6º Ano 141 5 3.55%

7º Ano 160 11 6.88%

8º Ano 141 6 4.26%

9º Ano 117 3 2.56%

Outros cursos 65 0 0%

Ensino Secundário

10º Ano 265 6 2.26%

11º Ano 244 9 3.69%

12º Ano 252 18 7.14%

Cursos profissionais 134 4 2.99%

Outros cursos 21 1 4.76%

Total 1919 137 7.14%

Grupos de recrutamento/ outros
intervenientes com funções pedagógicas

N.º de
docentes

N.º de
inquiridos

% de
inquiridos

http://www.rbe.mec.pt/np4/?newsId=1324&fileName=relatorio_a.pdf
http://www.rbe.mec.pt/np4/?newsId=1324&fileName=relatorio_b.pdf
http://www.rbe.mec.pt/np4/?newsId=1324&fileName=relatorio_c.pdf
http://www.rbe.mec.pt/np4/?newsId=1324&fileName=gr_avaliacao.pdf
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Educação Pré-Escolar

100 4 2 50%

1º Ciclo Ensino Básico

110 22 6 27.27%

2º Ciclo Ensino Básico

-- 35 23 65.71%

3º Ciclo/ Ensino Secundário

-- 135 28 20.74%

Total 196 59 30.1%

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

% de
inquiridos

-- 1919 64 3.34%

Outros intervenientes N.º N.º de
inquiridos

% de
inquiridos

-- -- -- 0%

Contextualização do processo de avaliação

Fatores internos e externos com influência nos resultados da avaliação
Relativamente à baixa taxa de participação no preenchimento de inquéritos por parte dos alunos de 9º ano, a equipa das BE considera que a mudança de espaço
das instalações da escola básica para a secundária terá contribuído para algumas dificuldades de integração no novo estabelecimento, e consequentemente na
frequência da biblioteca da secundária.
Quanto à baixa participação dos alunos de alguns níveis do secundário, tanto diurno como noturno, deve-se certamente à excessiva carga horária e à dificuldade
em fazê-los participar em atividades extracurriculares.

Período em que decorreu o processo de avaliação

2014/9/1 _ 2015/7/12

Perfis de desempenho

Nível Descrição

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

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

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

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

A. Currículo, literacias e aprendizagem

Trabalho de intervenção no apoio ao currículo e na formação para as literacias 3 – Utilização por 51 a 75% das turmas

Desenvolvimento de ações promotoras do uso da informação, dos media e das
tecnologias

2 – Utilização por 26 a 50% dos alunos

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

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

4 – Avaliação MB/B por 76% ou mais 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 [QA10.4; QD9.3] 4 – Avaliação MB/B por 76% ou mais dos
alunos e docentes

http://www.rbe.mec.pt/np4/?newsId=1324&fileName=relatorio_d.pdf
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Impacto no desenvolvimento da competência leitora [QA10.5; QD9.4] 4 – Avaliação MB/B por 76% ou mais dos
alunos e docentes

C. Projetos e parcerias

Promoção de parcerias e envolvimento em projetos 3 – Regular

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

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

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

D. Gestão da biblioteca escolar

Integração na escola e cooperação com as estruturas e serviços de gestão pedagógica 3 – 51 a 75% dos docentes articulam com a
biblioteca

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

Coleção impressa e digital [QA9; QD8] 4 – Avaliação MB/B por 76% ou mais dos
alunos e docentes

Uso da coleção 4 – 76% ou mais dos alunos e docentes
usam os recursos da biblioteca

Avaliação

Resultados da avaliação

Domínio Nível obtido

A. Currículo, literacias e aprendizagem 3.25

B. Leitura e literacia 3.5

C. Projetos e Parcerias 3

D. Gestão da biblioteca escolar 3.75

Média Global 3.38

Relato dos resultados

A. Currículo, literacias e aprendizagem [+]

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

Pontos fortes identificados
Realizou-se uma reunião com todos os docentes do Pré-escolar e 1º ciclo, no dia 19 de dezembro, para planeamento de atividades e divulgação de recursos da
BE. Com os coordenadores e subcoordenadores do 2º,3º ciclos e secundário mantiveram-se reuniões informais de trabalho.
As várias BE forneceram, regularmente ao longo do ano letivo, vários recursos para as salas de aula
Na ESSA: filmes-40, dicionários-670,calculadoras – 268, manuais – 108, revistas-15
Na EB1/JI filmes-34; dicionários-9; televisão-49; máquina fotográfica-54; rádios 72;
Na EB2,3 de Quinta da Lomba cerca de 1316 documentos diversos;
Os modelos de literacia de informação propostos pela equipa (BigSix e Plus) têm sido divulgados e estão disponíveis nos recursos digitais das BE.
Na área de informática, a equipa optou por dar apoio personalizado aos alunos durante a realização das suas tarefas, designadamente na pesquisa e seleção de
informação.
Na EB1/JI, os computadores Magalhães, que na sua maioria estavam inoperacionais, foram restaurados pela equipa e estão disponíveis para requisição.
Realizou-se um atelier subordinado ao tema "Técnicas e pesquisa do uso de dicionários”, com as 2 turmas de Humanidades (10º e 11º anos).
Foi apresentada a obra “Ser bom aluno, bora lá?” da autoria do Prof. Jorge Rio Cardoso, visando a promoção de hábitos de estudo e motivação para o sucesso
académico.

Pontos fracos identificados
Os professores não têm o hábito de incentivar junto dos alunos a utilização de modelos de pesquisa e não agem todos em consonância quanto às exigências nos
trabalhos dos alunos (ex: solicitação de bibliografia correta).
As BE não desenvolveram projetos no âmbito da literacia dos media.
Na EB1, os computadores são pouco adequados às necessidades dos utilizadores, muito lentos e com programas desatualizados.
Não se realizou o workshop: “Aprender a aprender na BE” com alunos e profs tutores.

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

Pontos fortes identificados
As BE do agrupamento utilizam e disponibilizam aos seus utilizadores diversas ferramentas no âmbito da web 2.0: site, blogue, facebook e wiki.
Os dados estatísticos mostram que os alunos e alguns docentes integraram na sua prática a utilização do computador para fins diversos: elaboração de trabalhos,
pesquisas, preparação de aulas e atividades de lazer.
Pela dinâmica de trabalho adotada, optou-se por apoiar os alunos individualmente na área das TIC, de acordo com as suas necessidades, ao invés de se
realizarem sessões de formação genéricas que, não sendo personalizadas, nem sempre respondem às necessidades dos utentes.
A esmagadora maioria dos alunos na ESSA utiliza a zona multimédia da BE, grande parte deles solicitando ajuda às AO e ao PB, como se pode confirmar pelos
registos de utilização: 6060 entradas para realização de trabalhos e 5018 para atividades de lazer.

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


Avaliação da Biblioteca Escolar
1504501 Escola Secundária de Santo André, Barreiro
2015/07/08 11:35:18
4/7

Realizou-se uma atualização regular dos materiais informativos de apoio ao utilizador.
As BE usaram as TIC em vários projetos do Agrupamento: Projeto Grundtvig, Concurso “Uma Aventura Literária”, receção aos alunos do 1º ano e pré-escolar,
prevenção de sinistros e educação para a cidadania, Feira das Profissões.
Registaram-se contributos regulares da equipa da BE para a newsletter e página eletrónica do agrupamento.
Atualização regular dos placards “Já foste à Biblioteca, hoje?”, na escola secundária e na EB1/JI, assim como promoção /divulgação de livros existentes na BE ou
online para as turmas trabalharem datas festivas, como por exemplo: Dia do Pai, Dia da Mãe; 25 de abril, Dia Escolar da Não Violência e da Paz; Dia do Autor
Português.

Pontos fracos identificados
A BE poderia concretizar mais atividades no domínio da WEB 2.0, investindo principalmente na formação dos docentes, alertando-os para esta lacuna, que é
necessário colmatar, identificada pela equipa de BE e pela IGE aquando da sua última visita ao Agrupamento.

B. Leitura e literacia [+]

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

Pontos fortes identificados
A leitura e a literacia constam como metas no Projeto Educativo do agrupamento.
A equipa da BE apoia os alunos no aconselhamento e orientação de leituras, no tratamento e produção de informação e apoia os educadores/professores em
projetos direcionados ao desenvolvimento de competências no âmbito da língua e da leitura.
A implementação no Pré-escolar, pelo segundo ano consecutivo, do empréstimo domiciliário semanal no âmbito do projeto “Li com a minha família” tem tido muito
sucesso, incentivando-se hábitos de leitura nas crianças com os seus familiares. A iniciativa envolveu as 100 crianças do Pré-escolar do AESA e suas famílias.
Para o equipamento onde não existe Biblioteca Escolar (Pré-Escolar Bairro 25 de Abril) foram enviadas maletas de leitura, sendo a circulação e empréstimo gerido
pelas Educadoras. Houve manifestação de interesse de todas as educadoras em manter esta parceria com a equipa das BE.
Elevados índices de requisição da coleção, que integra atualmente cerca de 21000 documentos, demonstram ser adequada aos interesses e gostos dos
utilizadores. Dados estatísticos que sustentam esta afirmação:
As Bibliotecas do AESA disponibilizam o seu catálogo online, alojado na base de dados da RBE.
Na EB1/JI, registaram-se 5012 empréstimos para leitura domiciliária, 129 empréstimos para leitura presencial, 368 documentos emprestados para salas de aula ou
outros espaços educativos.
Na EB2,3 registaram-se 5853 empréstimos para leitura de presença, 1316 para a sala de aula e 908 empréstimos para leitura domiciliária.
Na BE da ESSA registaram-se 868 empréstimos para leitura domiciliária e 569 para leitura de presença. (os materiais emprestado para a sala de aula já foram
indicados no ponto A1 - Apoio ao currículo)
Assim, no total nas três bibliotecas do AESA concretizaram-se cerca de 16000 requisições, o que revela a sua valorização evidente pela comunidade educativa.
Com o objetivo de desenvolver o interesse pela leitura e literacia, as BE desenvolveram várias atividades de promoção do livro e dos autores com visitas de
autores e ateliers de contadores de histórias que envolveram um número considerável de participantes:
- Encontro com a escritora Isabel Pinto autora da obra “A ovelha que fazia Mú”, para todos os alunos do pré-escolar (100).
- Sessão com o músico Daniel Completo para todos os alunos do pré-escolar (100 alunos).
Durante o Mês da Leitura (abril):
- Sessões com o escritor Richard Towers na escola secundária e 3 turmas do 3º ciclo - 80 alunos;
- Sessões com o contador de histórias Jorge Serafim na escola secundária, 4 turmas de pré-escolar- 100 alunos; 6 turmas de 5º ano - 144 alunos;
- Sessões com o músico Daniel Completo e com o autor José Fanha (todas as turmas do 1º ciclo: 420 alunos);
- Sessões de apresentação de obras do escritor Bruno Vieira Amaral, na BE da Escola Secundária, para 50 alunos do diurno e 75 alunos do ensino noturno;
-Sessão de lançamento do livro Guilherme Opositor, do aluno Pedro Guilherme do 12º ano (50 alunos)
-“Leitura andarilha” (pelas salas de aula da escola), com as alunas de Literatura Portuguesa (11ºH);
Na BE da Escola Secundária realizaram-se os “Encontros na Leitura” (Natal) destinados a várias turmas do 10º e 11ºanos (cerca de 75 alunos), que partilharam
leituras e dramatização de contos de Natal (em colaboração com o Clube de Teatro);
Realizaram-se Feiras do Livro em todas as Bibliotecas Escolares do AESA.
Todas as turmas do 4º ano (125 alunos) visitaram a BE da EBQL realizando um Bibliopaper com o objetivo de conhecerem a escola e a biblioteca que irão
frequentar no próximo ano.
Os registos demonstram a utilização intensiva das maletas de leitura que integram obras aconselhadas pelo PNL, no âmbito da Educação Literária, para leitura
orientada na sala de aula. A título de exemplo, na escola de 2º, 3º ciclo registaram-se 33 requisições de maletas, o que comprova a sua elevada utilização pelos
professores com os seus alunos. Cada turma do 2º ciclo fez a leitura orientada e integral, na sala de aula de, pelo menos, 2 obras durante o ano letivo.
A leitura das obras é apoiada por fichas de leitura disponibilizadas pela BE em suporte papel e online disponíveis em http://bibliotecaweb20.pbworks.com/. Do
mesmo modo destinada à EB1/JI foi disponibilizada na mesma morada uma listagem de obras existentes na Biblioteca no âmbito da Educação Literária associada
a um conjunto de materiais de apoio disponíveis na BE ou online.
Foram realizadas sessões de formação de utilizadores: na BE da EBQL para todos os alunos de 5º ano, cerca de 148 alunos.
Na EB1 as sessões abrangeram todos os alunos do 1º ciclo, cerca de 420.
As turmas do 1º ano de escolaridade realizaram o Campeonato de ortografia, dinamizado pela BE.
As turmas do Pré-escolar; 1ºs anos; 2ºs anos e 3ºs anos realizaram a atividade “Avental de histórias”, em que o objetivo foi a construção de um livro (escrita e
ilustração);
Numa parceria com a coordenadora de Educação para a Cidadania, na Biblioteca Escolar da EB2,3 elaboraram-se listagens bibliográficas de documentos, livro e
não livro, organizados por temas, adequados à disciplina.
Na BE da escola secundária foram disponibilizados 3 dossiers temáticos atualizados, por disciplinas, utilizados por alunos e docentes (sobretudo a publicidade,
pelos alunos de Português de 11º ano).

Pontos fracos identificados
Este ano letivo não se conseguiu realizar a Hora do Conto, com a colaboração das alunas do Curso Profissional de Técnico de Apoio à Infância (11ºJ) devido a
dificuldades de calendarização e ao aproveitamento das pausas escolares para a realização dos estágios em creches/JI.

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

Pontos fortes identificados
Participação na fase distrital da 8ª edição do Concurso Nacional de Leitura, representado por 6 leitores (3 de 9º ano e 3 do secundário).
Participação no Concurso de Poesia da Câmara Municipal do Barreiro, alcançando o 1º lugar (1º ciclo e secundário);
Participação no Concurso do Dia Mundial da Poesia (21 de março), do PNL (sem feedback por parte da organização).
Sessões regulares de trabalho na BE no âmbito do Projeto Individual de Leitura (PIL) das turmas de Literatura (10º e 11º anos).
Divulgação e disponibilização dos livros selecionados (BE da escola secundária) do Contrato de Leitura, da disciplina de Português.
Leitura domiciliária das obras de Hergé, que envolveu todos os alunos de 7º ano, e culminou com o peddypaper “Viagens com Tintim”, em parceria com o
professor de Geografia das turmas de 7º ano.
Na EBQL, comemoração do Mês Internacional das BE com visitas guiadas à BE (2º e 3º ciclos), distribuição do Guia do Utilizador e Concurso de Marcadores de
Livros.
Comemoração do Dia Mundial da Leitura em parceria com a PSP: “PSP um conto pelas crianças” com a presença de todos os alunos de 2º ano.

Pontos fracos identificados
A equipa da BE confronta-se cada vez mais com a dificuldade de envolver a maioria dos docentes nas atividades que propõe. O contexto actual com programas
extensos, exames em vários anos e sobrecarga de tarefas dos docentes, dificulta da sua parte a assunção de compromissos de realização de atividades em
parceria com a BE, intra ou extra aula.
Nem todos os docentes de Português se envolvem nas atividades de Promoção da Leitura que a equipa da Biblioteca promove.
O Campeonato de soletração previsto no PAA para as turmas de 4º ano acabou por não se realizar por alunos e professores estarem demasiado envolvidos na
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preparação das Provas Finais de Ciclo.

C. Projetos e parcerias [+]

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

Pontos fortes identificados
As BE articularam-se com a maioria dos departamentos e projetos existentes no AESA apoiando e desenvolvendo atividades que contribuiram para a formação
global dos alunos em áreas consideradas importantes como a promoção de estilos de vida saudáveis, a educação ambiental, a educação para a cidadania, a
leitura em diversos suportes, o espírito de solidariedade e o apoio às aprendizagens.
As bibliotecas da EB1, EBQL e da ESSA colaboraram com os cursos profissionais (Técnico de Receção e turismo) e vocacionais, recebendo respetivamente: 1
aluno para formação em contexto de trabalho (de janeiro a 29 de maio), 10 alunos da Turma Vocacional 3, na concretização da sua prática simulada (de 11 de
maio a 12 de junho) e 1 aluno com NEE para estágio de sensibilização para a vida ativa, em colaboração com o SPO e Apoio Educativo (de janeiro a 12 de junho).

Pontos fracos identificados
Este ano letivo, as BE do agrupamento não foram solicitadas para colaborar com outras bibliotecas/escolas, embora o tenham feito em anos anteriores.

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

Pontos fortes identificados
Plano Nacional de Leitura (Concurso Nacional de Leitura e Dia Mundial da Poesia)
Plano de Xadrez do Concelho do Barreiro (Secundário).
CMB - Participação no Concurso de Poesia “Poesia em Rede, 40 anos do 25 de Abril” e em “Histórias vividas de Abril”
Comemoração do Dia Mundial da Leitura em parceria com a PSP: “PSP um conto pelas crianças”.
Desenvolvimento de projetos ambientais envolvendo a recolha de Pilhas (Ecopilhas), rolhas de cortiça (Greencork) e escovas de dentes (Ecoescovão).
Participação ativa da equipa de BE com o SABE (Serviço de Apoio às Bibliotecas Escolares) do Barreiro.
Participação no concurso “Uma Aventura literária…” da Editora Caminho, na modalidade de desenho – que envolveu todas as turmas do Pré-escolar e 1º Ciclo –
529 alunos, com atribuição de uma menção especial do júri a uma aluna do 2ºD;
Participação da turma do 1ºD, no concurso ACP Kids – Regras de Educação Rodoviária (1º lugar),
Participação da turma do 1ºB, na Missão Crescer Saudável da Mimosa (1º lugar).

Pontos fracos identificados
Apesar de ter efetuado a inscrição no projeto “Voluntários de Leitura” a equipa da BE não conseguiu concretizar atividade por falta de disponibilidade dos
parceiros.
Do mesmo modo, as sessões de sensibilização de "Comunicar em segurança", propostas pela Fundação PT, que estavam agendadas para 10 turmas, não se
realizaram por falta de disponibilidade dos parceiros.

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

Pontos fortes identificados
Receção na Biblioteca aos alunos do 10º ano e seus encarregados de Educação no 1º dia de aulas, em Setembro.
Foi evidente o forte envolvimento dos pais e encarregados de educação e o apoio que deram aos seus educandos nos concursos propostos pelas BE: concurso de
marcadores de livros, que envolveu todas as turmas de 2º ciclo, professores de EV/ET e encarregados de educação; concurso de Árvores de Natal que envolveu
todos os alunos do Pré-escolar e 1º ciclo e seus encarregados de Educação; concurso de «O meu anjo» que envolveu os alunos do 2º e 3º ciclos; concurso Ovo da
Páscoa direcionado para os alunos do Pré-escolar, 1º,2º e 3º ciclos; Feiras do Livro em todas as BE do AESA, que envolveram visitas dos Pais/EE para aquisição
de obras para os filhos.
Participação no Torneio Interescolar de Xadrez promovido pela CMB (2 de junho), com a obtenção do 2º lugar.

Pontos fracos identificados
A equipa das BE tem tido dificuldade em envolver tanto a Associação de Pais como os Encarregados de Educação na preparação e organização de atividades
conjuntas.

D. Gestão da biblioteca escolar [+]

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

Pontos fortes identificados
As BE do agrupamento funcionam em horário contínuo e acompanham as necessidades de ocupação dos tempos escolares, respondendo às necessidades do
agrupamento.
A equipa das BE responde bem às necessidades das várias escolas do agrupamento e às solicitações dos seus utilizadores, dinamizando os espaços e induzindo
comportamentos e hábitos de acesso à BE, procurando sempre garantir uma mediação eficaz entre as necessidades dos utilizadores e as fontes de informação, e,
sobretudo, formando os alunos nas diferentes literacias, acompanhando o seu trabalho.
Docentes e alunos fazem uma avaliação positiva da BE no que diz respeito à criação de instrumentos de apoio aos utilizadores, na criação de condições de acesso
e de acompanhamento dos utilizadores e nas atividades propostas à comunidade.
A equipa da biblioteca conseguiu envolver os órgãos de gestão na procura de soluções para os seus problemas: falta de recursos humanos, aquisição de materiais
livro e não livro.
Apesar de não ser atribuída uma verba no orçamento anual à BE a maioria das suas necessidades são correspondidas, partilhando-se dificuldades e sucessos.
Foi afetada pela direção a verba de cerca de 4000 euros para desenvolvimento da colecção, havendo outras quantias a referir, por exemplo, decorrentes de
vendas efectuadas na Feira do livro no 1º ciclo (aquisição de obras no valor de 100 euros de acordo com as vendas efectuadas, de autores nas escolas: Daniel
Completo- 86,87 euros e Jorge Serafim: 2º ciclo – 90 euros.

Pontos fracos identificados
Em alguns momentos o normal funcionamento das BE foi afetado pela falta de assistentes operacionais no agrupamento, o que obrigou a que as assistentes de
serviço às BE fossem com alguma frequência deslocadas para outros setores das escolas, obrigando em alguns casos ao encerramento temporário da biblioteca
ou à introdução de alterações no seu horário de funcionamento.
Na BE da ESSA A falta de Assistentes Operacionais, sobretudo no início do ano letivo, condicionou a abertura plena da BE à comunidade. Assim até final de
outubro, a funcionária da BE esteve num Bloco e a PB assegurou sozinha o funcionamento deste espaço na escola secundária apenas para o turno diurno,
estando fechada para o noturno.
Também a Biblioteca da EBQL viu em alguns momentos o seu horário ser alterado por a sua Assistente Operacional ter de executar funções noutros locais da
Escola.
A colocação tardia de uma professora bibliotecária no 1º ciclo afetou de modo muito significativo o funcionamento da respetiva biblioteca, no 1º período, com as
implicações daí decorrentes.
As BE não dispõem de um orçamento anual fixo que possa gerir de acordo com algumas necessidades imediatas.

D.2 Integração e valorização da biblioteca na escola.

Pontos fortes identificados
As BE são contempladas no funcionamento global das escolas em que se integram, na formulação e desenvolvimento da sua missão, princípios e objetivos
estratégicos e operacionais.
A BE é mencionada em todos os documentos institucionais onde se realça a sua importância no contexto da ação do agrupamento: PEA, PAA, RI e CAI. O PAA da
BE está integrado e articula-se com o PAA do agrupamento.
A BE está representada no Conselho Pedagógico e tem um papel ativo na divulgação das suas iniciativas e de sensibilização para a sua importância no seio da
comunidade escolar.
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Alguns departamentos incluem no seu PAA, atividades articuladas com a biblioteca. A maioria dos docentes valoriza o papel da BE e integram-na, de forma
progressiva, nas suas práticas pedagógicas.
As BE trabalham conjuntamente com outras equipas do agrupamento visando a promoção das aprendizagens e do sucesso, bem como na reflexão sobre os
resultados alcançados, designadamente: Comissão de Avaliação Interna, PES, Apoio Tutorial e Equipa Multidisciplinar. A BE é convidada a estar presente nas
atividades de abertura do ano letivo: receção aos novos alunos e Dia do Diploma.
As BE promoveram a socialização dos trabalhos desenvolvidos em aula através de exposições organizadas por alunos e professores (ex: Galos de Barcelos,
Estendal da Poesia, Halloween…).
A BE envolveu-se no apoio a vários projetos no AESA, suportando o currículo formal e informal.
Os alunos da EB1 requisitaram livros para leitura domiciliária todas as semanas, o que resultou em 13585 de livros requisitados durante o ano letivo.
Participação ativa da equipa na elaboração da newsletter do agrupamento e divulgação de atividades na sua página eletrónica.

Pontos fracos identificados
Muitos docentes ainda não integram a BE nas suas práticas de ensino/aprendizagem, inviabilizando uma maior aproximação dos alunos.

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

Pontos fortes identificados
Procedeu-se à atualização do catálogo em todos os ciclos, com a verba disponibilizada pela direção ou resultante de atividades organizadas pelas BE, como Feiras
do Livro e visitas de autores.
As estatísticas, já referidas anteriormente, referentes aos empréstimos domiciliários e leitura presencial demonstram o bom funcionamento das BE na divulgação e
utilização dos recursos existentes.
Os dados estatísticos demonstram a utilização regular de obras adquiridas no âmbito da educação literária, pelos professores das turmas do 1º, 2º e 3º ciclos e no
Contrato de Leitura e Projeto Individual de Leitura (turmas de Literatura) no secundário.
Foram respondidas todas as solicitações da RBE, nomeadamente o preenchimento da Base de Dados e o Relatório de Autoavaliação.

Pontos fracos identificados
Desatualização de alguns documentos de referência das bibliotecas no âmbito da constituição do novo Agrupamento.

Impactos da biblioteca

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

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

A. Currículo, literacias e aprendizagem

Melhoria das aprendizagens e do sucesso educativo 3

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 3

Progresso das capacidades dos alunos no uso das tecnologias em contexto educativo 3

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

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

B. Leitura e literacia

Evolução da fluência e compreensão leitoras 3

Aumento do gosto e dos hábitos de leitura 3

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

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

Aumento da utilização da biblioteca escolar em atividades de leitura 3

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

C. Projetos e parcerias

Enriquecimento das experiências de socialização e de formação dos alunos 3

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

Incremento da participação dos pais, encarregados de educação, famílias e outros 3

http://www.rbe.mec.pt/np4/?newsId=1324&fileName=relatorio_f.pdf
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parceiros nas atividades da biblioteca e da escola

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

D. Gestão da biblioteca escolar

Melhoria da qualidade dos serviços prestados e dos recursos 4

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

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 breve e geral da avaliação realizada ao
nível das bibliotecas do agrupamento, de modo a facilitar uma visão global do seu desempenho e a adoção de uma política de gestão integrada que promova o seu desenvolvimento harmonioso
e articulado.

Escola Código Nível obtido

Pontos fortes identificados
As BE do agrupamento são espaços organizados e apelativos, onde são dinamizadas atividades variadas e abrangentes que integram nas aprendizagens
autónomas e ocupação dos tempos livres dos alunos, com impacto positivo na dinâmica do agrupamento; prestam um serviço educativo de qualidade amplamente
reconhecido pela comunidade que servem; têm uma boa integração na Rede de Bibliotecas Escolares e desenvolvem várias atividades no âmbito do PNL. As BE
estão integradas no funcionamento global das escolas e registam índices de utilização bastante elevados, sobretudo dos alunos mas também da parte de alguns
docentes. Os docentes de um modo geral valorizam o papel das BE e integram-nas progressivamente, nas suas práticas pedagógicas.
Os professores bibliotecários articulam a sua atividade com a direção e apesar de não ser atribuído um orçamento anual às BE a maioria das suas propostas são
correspondidas, mantendo-se um diálogo constante com a direção, partilhando-se dificuldades e sucessos. As BE desenvolveram um conjunto diversificado de
atividades e projetos que envolveram um número considerável de elementos da comunidade educativa.

Pontos fracos identificados
Existem poucas reuniões formais articuladas com os departamentos e não existe uma articulação sistemática no apoio ao desenvolvimento curricular entre a BE e
os departamentos, rentabilizando-se os recursos existentes. Os docentes nem sempre orientam bibliograficamente os alunos no uso da coleção, não reconhecendo
a importância na utilização de um guião de pesquisa de informação uniformizado.
Os alunos valorizam as BE, mas sobretudo no ensino secundário há dificuldades em envolvê-los a nível individual em atividades propostas, fazendo-o quase
sempre por meio do professor; facto que se pode atribuir à excessiva carga horária e ao preenchimento do tempo extraescolar.
Não se regista partilha de documentação com outras BE e com a Biblioteca Municipal.
Verificam-se algumas dificuldades na assistência técnica dos equipamentos tecnológicos que provavelmente se irão agravar a breve trecho devido à elevada
utilização do material por parte dos alunos.

Professor bibliotecário
Ivone Maria Henriques Pedroso

2015/jul/8Data de submissão
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