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Relatório de auto-avaliação

Contexto e caracterização

1. Contexto

1.1 Escola/agrupamento
1504010 Escola Básica dos 2.º e 3.º Ciclos da Quinta da Lomba

1.2 Endereço
Rua Dr. Ferreira Soares, 2830-118Barreiro

1.3 Oferta Curricular
Educação Tecnológica
Educação Visual

1.4. Dados Escolares

1.4.1. Taxa média de transição/conclusão
98.50%

1.4.2. Taxa de abandono escolar
0.32%

1.4.3. Nº de alunos com apoios educativos
30

2. Intervenientes no processo de auto-avaliação

Ano / Ciclo de Ensino N.º de Alunos N.º de
intervenientes

%

Pré-Escolar 100 0 0.00%

1.º Ano 96 0 0.00%

2.º Ano 112 0 0.00%

3.º Ano 118 0 0.00%

4.º Ano 98 10 10.20%

Total 1.º Ciclo 524.0 10.0

5.º Ano 129 9 6.98%

6.º Ano 121 13 10.74%

Total 2.º Ciclo 250.0 22.0

7.º Ano 155 9 5.81%

8.º Ano 104 8 7.69%

9.º Ano 102 4 3.92%

Total 3.º Ciclo 361.0 21.0

10.º Ano 0 0 --

11.º Ano 0 0 --

12.º Ano 0 0 --

Total Ensino Secundário 0.0 0.0

Outros cursos (CEF, EFA, …) 0 0 --

Total 1135.0 53.0

Departamento/ outros
intervenientes com funções
pedagógicas

N.º de Docentes N.º de inquiridos %

Prof. 2.º Ciclo 33 9 27.27%

Jardim de Infância 4 2 50.00%

1º ciclo 23 12 52.17%

Coordenadores de DT 2 2 100.00%

Coordenadores de Departamento 4 4 100.00%

Apoios Educativos 2 2 100.00%

-- -- -- --

Prof. 3.º Ciclo 30 10 33.33%

Total 98.0 41.0

Pais/ encarregados de
educação

N.º N.º de
inquiridos

%

JI/1º,2º,3 Ciclo 1135 120 10.57%

Outros a definir N.º N.º de
inquiridos

%

-- -- -- --

-- -- -- --

-- -- -- --

Total 0.0 0.0
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Secção A

B. Leitura e literacia

B.1 Trabalho da BE ao serviço da promoção da leitura na escola/agrupamento

Evidências (1)
Avaliação da colecção em 2004/2005.
Listagem com propostas de aquisições apresentadas pelos departamentos.
Registos de aquisições (facturas).
Requisições para consulta local (na BE e sala de aula): 13481 documentos.
QA2 - questão 8: «Quando procuras livros para ler ou para fazer trabalhos, encontras o que queres?» 44.4% responderam sempre e 53.7% quase sempre.
QD2 – questão 2: «Classifique o nível dos recursos documentais facultados pela BE ou postos a circular no agrupamento, relacionados com a leitura de temas
na sua área disciplinar.» 60.0% responderam bom e 17.5% muito bom.
Plano Geral de Actividades de OPTE.
Registos de utilizações da Biblioteca para OPTE.
Registos de utilização dos equipamentos informáticos: 3965 requisições/mínimo 2 utilizadores por computador.
Catálogo online.
Plano anual de actividades.
QA2 (pergunta 10) - à questão: “Costumas participar em actividades de leitura na BE acompanhado(a) do teu professor e dos teus colegas?”.
28% dos alunos respondem “Sempre” e 65% respondem “Quase sempre”.
Registos de empréstimo domiciliário: Alunos: 858 (EB2,3) +930(EB1/JI); docentes: 116.
Exposições bibliográficas.
Livro do Mês(divulgação online e no painel à entrada da BE).
QA2 (pergunta7): “Quando vais à BE para ler ou requisitar um livro, a equipa da BE dá-te sugestões e apoia-te, se pedires?” 43% dos alunos responderam
“Sempre”, 52% responderam “Quase sempre” e 6% “Nunca”.
Registos de utilização das maletas do PNL.
Blog; Wiki; Site; Boletim da BE;Informando
Fotos e registos vídeo.
Plano Anual de actividades
Powerpoints produzidos pela BE, disponíveis para consulta e descarga online
Mapas de distribuição (Visitas à BE de todas as turmas do pré-escolar, 1º ciclo, 2º e 3º ciclo para assistirem a apresentações).
Caixa de sugestões.
Listas bibliográficas online.
Fotos de exposições bibliográficas na biblioteca alusivas a temas ou efemérides.
Fotos de exposição de material cartográfico e bibliográfico realizado em articulação com o departamento de Ciências Sociais e Humanas.

Pontos fortes identificados
Elevados índices de requisição para consulta local indicam que a biblioteca dispõe de uma colecção variada e adequada aos gostos, interesses e
necessidades dos utilizadores.
O apoio regular da Direcção à actualização do espólio e submissão de novas aquisições à aprovação da equipa da Biblioteca.
A resolução de lacunas na colecção através da aquisição de documentos, para exploração de conteúdos curriculares e não curriculares, em articulação com
os departamentos.
A rentabilização de recursos com a implementação do empréstimo entre as bibliotecas do Agrupamento.
A biblioteca integra o Plano Geral de Actividades de OPTE como uma opção .
Os registos de utilização demonstram que a biblioteca responde com qualidade às necessidades no âmbito da OPTE disponibilizando o seu espaço para a
realização de actividades ou documentos livro e não livro para a sala de aula.
Os registos demonstram que a biblioteca é utilizada pelos docentes em diferentes enquadramentos educativos: curriculares e não curriculares.
A implementação do Plano Tecnológico no Agrupamento possibilitou o acesso a recursos digitais que respondem a necessidades efémeras.
A equipa apoia os utilizadores nas pesquisas que realizam na Internet, evidência confirmada pelo elevado número de requisições para utilização dos
computadores.
A Biblioteca da EB 2,3 disponibiliza o seu catálogo online.
As actividades que a BE propôs à comunidade escolar com o objectivo de desenvolver o interesse pela leitura e literacia conseguiram envolver um número
considerável de participantes.
No âmbito da Literacia da informação a Biblioteca realizou actividades de pesquisa, consulta e orientação na BE que envolveu todos os alunos de 4º e 5º ano
do agrupamento;
O empréstimo domiciliário é incentivado com o recurso a diversas iniciativas. A taxa de utilização referente a empréstimo domiciliário foi de 1,7livros/utilizador.
Quando inquiridos os alunos revelaram que se sentem apoiados pela equipa nas suas escolhas quando se deslocam à biblioteca.
Os registos confirmam que as maletas PNL para leitura orientada são requisitadas com muita frequência: os professores do 1º ciclo e os de LP do 2º ciclo
planificaram com a BE a leitura orientada na sala de aula de pelo menos uma das obras recomendadas pelo PNL, integradas nas maletas, por período.
Os professores da EB1/JI planificaram com a Biblioteca actividades de exploração e dinamização de obras do PNL.
A sugestão do «Livro do Mês» contempla, com frequência, as necessidades de leitura manifestadas pelos alunos do 3º ciclo. (consultar wiki: Livro do Mês).
A BE utiliza diversos ambientes e suportes divulgando online documentos de apoio (produzidos na Biblioteca Escolar ou resultantes de pesquisas na Internet)
contribuindo para a promoção da leitura e a literacia e para a formação integral de alunos e professores.
O modo como decorreram os encontros com as escritoras Ana Maria Magalhães e Ana Beatriz Afonso confirmou que quando os departamentos se envolvem
com a Biblioteca na realização de actividades o resultado habitualmente agrada aos alunos.
A equipa da Biblioteca produziu recursos de apoio ao currículo e a temáticas curriculares e colaborou com os docentes sugerindo aprendizagens
diversificadas e o acesso a recursos documentais e tecnológicos complementares ao estudo em sala de aula.
A recolha de sugestões e o aproveitamento das criticas construtivas para introduzir melhorias na prática indo ao encontro das expectativas dos utilizadores.
A divulgação de novas aquisições e a disponibilização online de listas bibliográficas por tema.

Pontos fracos identificados
Os docentes raramente consultam a equipa para a planificação prévia de actividades OPTE na biblioteca.
Os alunos são pouco apoiados pelos docentes na avaliação de sites durante as pesquisas que realizam online.
Nem sempre são respeitados os direitos de autor.
A consulta do catálogo online ainda não integrou os hábitos da comunidade escolar.
A Biblioteca da EB1/JI não disponibiliza o seu catálogo online.
Resistência de alguns docentes em colaborar em actividades pontuais que surgem esporadicamente e lhes são sugeridas extra planificação (exº: Concurso
«Faça lá um poema»).
Os docentes de um modo geral não recomendam bibliografia aos alunos nem os apoiam nas suas escolhas na Biblioteca.
A leitura em suporte papel está a ser largamente substituída pela leitura em ambientes digitais no 2º e 3º ciclos.
Os professores do 1º e 4º ano e os de LP do 3º ciclo não utilizam regularmente as maletas de leitura orientada na sala de aula, apesar de terem sugerido a
sua constituição.
Não existem maletas de leitura para o pré-escolar.
Os professores não conhecem, nem recomendam aos alunos, os ambientes digitais em que a BE trabalha, e raramente disponibilizam ou sugerem
documentos a publicar.
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Blog da EB1/JI em construção.
Pouco feed-back acerca do modo como a informação disponibilizada pela biblioteca é utilizada.
De um modo geral os docentes não utilizam a caixa de sugestões nem referem necessidades.

B.2 Integração da BE nas estratégias e programas de leitura ao nível da escola/agrupamento

Evidências (1)
Projecto educativo (em construção);
Registos de utilização;
Total de movimentos: 14543
Actas do Conselho Pedagógico
Plano Anual de Actividades do Agrupamento;
Projectos curriculares de turma;
PNL: dossier PNL, fichas de leitura, guiões de apoio, registos de utilização de obras do PNL, maletas PNL;
Guião para Encarregados de Educação;
QEE – questão1: 67% dos encarregados de Educação não conhecem a Biblioteca Escolar;
QEE – questão3: 75% nunca se deslocaram a título pessoal à biblioteca escolar ou acompanharam os seus educandos à biblioteca para actividades de
leitura/ consulta de documentação ou de empréstimo domiciliário;
QEE – questão4: 48% nunca se deslocam à escola para participar em actividades dinamizadas pela biblioteca escolar;
QEE – questão5: 42% nunca recebem informações sobre actividades desenvolvidas pela biblioteca escolar e 91% nunca colaborou ou foi envolvido no
trabalho ou organização de actividades da biblioteca escolar;
Suportes de difusão de informação:
• Digitais (blog, wikis, site, catálogo online)
• Painéis da BE
• Papel (Informando, Boletim da BE, guiões de apoio)
Materiais produzidos e editados:
• Informando
• Boletim da BE
• Guiões de pesquisa
• Powerpoints
• fichas de leitura
• listas bibliográficas
• Blog da BE
• Site da BE
• Wikis da BE
Registo de Planificações;
EB 2,3 registou cerca de 50 requisições/ professor foi a média anual.

Pontos fortes identificados
A biblioteca apresentou uma proposta para que a leitura e a literacia constassem como metas no projecto educativo.
Os registos confirmam que os professores requisitam de modo sistemático documentos de apoio em diferentes suportes para consulta na Biblioteca e nas
salas de aula.
O professor Bibliotecário promove no Conselho Pedagógico a discussão sobre a importância da leitura e literacia. O coordenador do departamento de Línguas
apoia as sugestões do professor bibliotecário no Conselho Pedagógico.
Projectos e parcerias: a BE articulou-se com a maioria dos departamentos e Projectos existentes na Escola apoiando e desenvolvendo actividades que
contribuíram para a formação global dos alunos em áreas consideradas importantes, tais como, a promoção de estilos de vida saudáveis, a educação
ambiental, formação cívica, a leitura, a literacia científica, o espírito de solidariedade e o apoio às aprendizagens.
A Biblioteca da EB1/JI planificou e dinamizou actividades em parceria com outras bibliotecas do 1º ciclo, o Arquivo Municipal, a Câmara Municipal do Barreiro
(divisão cultural) e PSP (Escola Segura).
A BE conhece e divulga as linhas de orientação definidas pelo PNL e desenvolve acções no sentido de promover a leitura.
Os registos demonstram que os professores de Língua Portuguesa do 2º Ciclo fazem uma utilização intensiva das obras do PNL.
A Biblioteca mantém uma relação estreita com os representantes no agrupamento da Associação de Pais e convidou os Encarregados de Educação (através
da Associação de Pais) para visitarem a BE, requisitarem documentos e a serem participantes activos em actividades de leitura e/ou outras na Biblioteca.
A resposta bastante significativa dos pais do pré-escolar ao convite para participarem na semana da leitura.
A Biblioteca utiliza meios diversificados de difusão de informação divulgando as suas iniciativas e as do Agrupamento.
A Biblioteca dispõe de recursos digitais que podem ser utilizados em qualquer lado e a qualquer hora.
A BE produziu informação de apoio à leitura e literacia em diferentes suportes.
A BE planificou com o grupo disciplinar de Língua Portuguesa e HGP acções de promoção da leitura e literacia de que resultaram actividades que envolveram
toda a comunidade escolar (concursos, exposições, apresentações, momentos de leitura).
Os docentes manifestaram o interesse que as actividades planificadas com a biblioteca despertam nos alunos e já planeiam outras iniciativas conjuntas para o
próximo ano lectivo.
As estatísticas revelam que os professores requisitaram numerosos documentos na Biblioteca de apoio às respectivas aulas. 50 requisições por professor
poderá considerar-se uma “boa média” atendendo ao universo de cerca de 520 alunos e de 70 professores que a Biblioteca serve.

Pontos fracos identificados
Não existe Projecto Curricular de Escola.
A equipa da BE não integra docentes do Departamento de Línguas, que colaborem no desenvolvimento de actividades relacionadas com a leitura.
Não foram planificadas actividades conjuntas com a Biblioteca Municipal no âmbito da promoção da leitura.
Inexistência de um catálogo colectivo das BE do Concelho.
Rentabilização dos recursos comprometida por ausência de empréstimo interbibliotecário entre as bibliotecas do Concelho.
Falhou a articulação com os Projectos Curriculares de Turma para melhorar os níveis de desempenho dos alunos na leitura e literacia.
Pais e Encarregados de Educação não estão despertos para a importância da leitura na formação dos seus educandos.
Na EB2,3, num universo de cerca de 600 encarregados de educação, apenas uma encarregada de Educação se disponibilizou para colaborar com a
biblioteca apresentando uma sessão de Hora do Conto.
Os Encarregados de Educação raramente correspondem aos convites da Biblioteca para colaborarem em iniciativas relacionadas com a leitura.
Os alunos não transmitem informações da BE aos Encarregados de Educação.
Os Encarregados de Educação não consultam as informações online que a Biblioteca disponibiliza.
Os docentes desconhecem e por isso também não divulgam aos alunos a informação que a Biblioteca produz em diferentes suportes.
Os recursos digitais são pouco utilizados e os docentes não colaboram na produção de conteúdos.
A EB1/JI dispõe de poucos recursos digitais.
Os materiais produzidos e editados pela biblioteca de apoio à leitura e literacia são pouco utilizados pelos docentes que também não colaboram na sua
produção.
Resistência de alguns departamentos em planificar com a BE actividades conducentes à promoção da leitura e literacia.
Os professores da EB1/JI não requisitaram documentos na biblioteca de apoio para a sala de aula.
A biblioteca da EB1/JI planificou com os docentes poucas actividades envolvendo toda a comunidade escolar.

B.3 Impacto do trabalho da BE nas atitudes e competências dos alunos, no âmbito da leitura e da literacia
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Evidências (1)
À questão: “Vais à Biblioteca Escolar (BE) ou usas os livros, revistas, … que ela faz circular para ler” 57% dos alunos responderam “Uma ou duas vezes por
semana” e 28% “todos os dias”.
Registos de utilização da Biblioteca: 17603 acessos e 14543 movimentos.
Total de acessos aos computadores: 3965 na biblioteca e 3714 na sala de informática.
À questão «Compara o que fazes agora com o que fazias no início do ano lectivo.», houve uma dispersão equitativa de respostas por quase todas as opções:
salientamos que 14% dos alunos referiram que «agora têm melhores resultados escolares, porque estão mais à vontade na leitura.» e 14% responderam que
«agora lêem livros com mais texto e textos mais longos.»
GO3. Grelha de observação – Participação em actividades de leitura.
GO4. Grelha de observação – Motivação para a leitura.
À questão “Em que medida consideras que a BE contribuiu para as tuas competências de leitura e para os teus resultados escolares? “43% dos alunos
respondem “Muito” e 43% “medianamente”

Pontos fortes identificados
A frequência da Biblioteca é muito significativa e os alunos assumem a Biblioteca como um recurso. fundamental para a sua aprendizagem;
Os valores percentuais obtidos nas respostas à questão “Vais à Biblioteca Escolar (BE) ou usas os livros, revistas, … que ela faz circular para ler” estão de
acordo com os registos de utilização da Biblioteca.
Os registos de utilização dos computadores revelam uma opção acentuada pela pesquisa de informação e leitura em ambientes digitais.
Os alunos observados através da Grelha de Observação usam a biblioteca quase diariamente para leitura informativa, recreativa, estudar e fazer os trabalhos
de casa.
De um modo geral registámos uma melhoria na atitude dos alunos que frequentam assiduamente a biblioteca.
Os alunos observados interagiam com facilidade com equipamentos e ambientes de informação variados.
Os alunos observados demonstraram interesse pela actividade desenvolvida e facilmente concluíram a tarefa solicitada.

Pontos fracos identificados
Não existem dados suficientes que permitam medir o impacto da BE, nas competências leitoras dos alunos.
Não foi possível observar com rigor os progressos dos alunos no âmbito da leitura e literacia.
Na EB1/JI não existem instrumentos de registo de acessos e consulta local.
Os alunos observados revelaram algumas dificuldades na apropriação da informação e apresentaram poucas competências na utilização da informação
recolhida em diferentes fontes e na utilização dessa informação na elaboração dos seus trabalhos.
Os alunos revelaram alguma dificuldade em organizarem-se no grupo e em estruturar e organizar a informação recolhida.
Na realização de tarefas existem frequentes atropelos aos direitos de autor que não são valorizados pelos docentes.
Os alunos ainda recorrem com facilidade à cópia de informação e revelam descuido na apresentação das fontes, ou não as referem.

(1) Estas evidências resltam da análise e interpretação dos dados obtidos a partir dos diversos instrumentos de recolha de informação.

Quadro Síntese
B. Leitura e literacia

Motivo da escolha do domínio
Antes de avaliarmos o domínio B já existia da parte da equipa o reconhecimento de que seria um domínio a precisar de desenvolvimento. Neste ano lectivo
planificámos diversas actividades no âmbito da Leitura e literacia, ultrapassando as fronteiras da BE. O resultado da avaliação do domínio B, vai permitir que
nos situemos e tracemos prioridades no sentido de trabalharmos para conseguir um maior envolvimento dos diversos departamentos com a equipa da
Biblioteca.
.

Nível obtido
3

Acções para melhoria
•Definir um plano integrado de actividades que melhorem os índices de leitura, apresentando sugestões que envolvam a colaboração dos docentes.
•Realizar avaliações periódicas da colecção, no sentido de identificar eventuais limitações.
•Consolidar o trabalho articulado com departamentos, docentes e a abertura a projectos externos.
•Reforçar a formação dos elementos da equipa nas áreas da literatura infantil e juvenil e da sociologia da leitura.
•Promover o diálogo informal com as crianças e os jovens utilizadores da BE, incentivando-os à leitura.
•Implementar estratégias diversificadas de divulgação da biblioteca e das actividades que desenvolve junto da comunidade escolar.
•Trabalhar articuladamente com departamentos e docentes.
•Sensibilizar a escola para a importância da leitura como suporte e progressão das aprendizagens.
•Promover o diálogo com os docentes no sentido de garantir um esforço conjunto para que o desenvolvimento de competências de leitura, estudo e
investigação seja adequadamente inserido nos diferentes currículos e actividades.
•Dialogar com os alunos com vista à identificação de interesses e necessidades no campo da leitura e da literacia.
•Diversificar a oferta de actividades de promoção da leitura e de apoio ao desenvolvimento de competências no âmbito da leitura, da escrita e das literacias.

Observações
--

Fontes de evidências
Neste item pode transcrever/ incluir excertos de diferentes documentos.

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.)
Disponíveis para consulta na BE

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)
Disponíveis para consulta na BE

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)
Disponíveis para consulta na BE
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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)
--
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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 articula com os Departamentos e Programas/Projectos existentes na Escola, desenvolvendo ao longo do ano várias actividades que constam no PAA.
A Biblioteca colaborou na implementação do Plano de actividades OPTE.
A Biblioteca articulou-se com os Serviços Especializados de Apoio Educativo apoiando na Biblioteca a realização, pelos alunos com NEE, de tarefas
específicas previamente planeadas.
A Biblioteca apoiou os docentes responsáveis pelas NAC (Formação Cívica, Área de Projecto e Estudo Acompanhado) em actividades previamente
planeadas.
A Biblioteca produziu e divulgou listas bibliográficas relacionadas com a exploração de conteúdos curriculares.
A Biblioteca colaboração com o PAM (Jogos matemáticos na BE).
A Biblioteca editou um Boletim do Informando por período.

Evidências que fundamentam o relatório
Planificação de actividades integradas no PAA com os departamentos da Escola;
Colaboração com os professores/alunos em área de projecto (exº AP 7ºC –SOS Planeta, AP-8ºC, AP-8ºA);
Plano de actividades OPTE;
Registos de utilização da Biblioteca;

Acções para melhoria
Promover acções informais de formação sobre a BE junto dos docentes.
Apresentar aos docentes sugestões
de trabalho conjunto em torno do
tratamento de diferentes unidades
de ensino ou temas.
Promover a integração dos novos docentes no trabalho da BE.
Promover reuniões da BE com os docentes associados ao plano OPTE, NAC, SAE.
Na EB1/JI promover reuniões da biblioteca com a Associação de Pais e os Conselhos de ano.

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

Relatório de avaliação
Existência/Disponibilização na BE de guiões que permitem realizar actividades de exploração e utilização da BE com os alunos;
Realização de actividades no âmbito da formação do utilizador envolvendo actividades de pesquisa e consulta( várias sessões, ao longo do ano, para todos os
alunos de 1º, 2º, 4º e 5º anos);
A Biblioteca colaborou na formação dos utilizadores na Área da Informática apoiando a realização de tarefas pelos alunos e produzindo guiões de apoio;
A Biblioteca editou periodicamente o seu Boletim da BE;
Realização de actividades no âmbito da formação de utilizadores na área de informática para alunos dos 3º e 4º anos;

Evidências que fundamentam o relatório
Sessões de formação de utilizadores
Visitas guiadas à BE
Guião do utilizador
Guiões de apoio
Guião de pesquisa no catálogo
Peddy-Papper
Bibliopaper ( Semana da Leitura- alunos de 5º ano) com proposta de actividades de pesquisa e consulta.
Caça ao Ovo com actividades de pesquisa e consulta na biblioteca.

Acções para melhoria
Envolver os docentes na Formação de Utilizadores.

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 Biblioteca apoia os alunos nas actividades autónomas que realizam na Biblioteca;
A Biblioteca propôs aos alunos a utilização lúdica e criativa dos seus tempos livres em articulação com os departamentos:
• Concurso de Marcadores de Livros
• Concurso «Recria a Capa»
• Concurso de Presépios
• Concurso «Ovo da Páscoa»
• Exposição «Ovo da Páscoa»
A Biblioteca realizou exposições resultantes de propostas que fez
• Exposição de Marcadores de Livros
• Exposição «Lê o livro Recria a capa»
• Exposição de Presépios
A Biblioteca apoiou a realização de exposições no átrio e no seu espaço no âmbito do plano anual de actividades;
Em parceria com os Escuteiros a Biblioteca planificou uma activiadade de pesquisa, consulta e reconhecimento do espaço escolar para os alunos do 4º ano
da EB1/JI de Telha Nova;
Sessão de Astronomia promovida pela Biblioteca com a presença do astrónomo David Sobral.
A Biblioteca apoiou a realização de um trabalho no âmbito da Área de Projecto de um grupo de alunos do 12º ano da Escola Secundária de Santo André.
A biblioteca participou e apoiou os docentes em diversas actividades: Concurso de Banda Desenhada(4º ano); Exposições (Castelos – 4º ano- Maquetes
sobre a poluição – 2º ano); Trabalhos de grupo na área de Estudo do Meio e Língua Portuguesa.

Evidências que fundamentam o relatório
Plano Anual de Actividades;
Fotografias;
Cartazes;
Brochuras;
Registos no Blog;
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Registos sobre a preparação e o desenvolvimento das actividades.

Acções para melhoria
Melhorar os mecanismos de promoção e marketing valorizando e divulgando junto da comunidade educativa e local o programa de animação cultural da
biblioteca.

C.2. Projectos e Parcerias

Relatório de avaliação
O Arraial é uma iniciativa do Agrupamento, com que se encerra o ano lectivo. A equipa da Biblioteca colaborou com esta iniciativa produzindo os convites e os
cartazes necessários à sua divulgação junto da comunidade escolar e envolvente;
A Feira Pedagógica é um projecto da CMB em que o Agrupamento participa. A professora Bibliotecária e a sua equipa coordenaram essa participação. A
professora Bibliotecária participou nas reuniões preparatórias informando o CP e a comunidade escolar em geral das decisões nelas tomadas;
As Bibliotecas do agrupamento estiveram representadas no espaço reservado às Bibliotecas do Conselho (Auditório Municipal Augusto Cabrita) apresentando
duas actividades de carácter lúdico: Hora do Conto e Teatro de Sombras e Bonecos de Espuma;
As professoras bibliotecárias participaram em todas as reuniões do Grupo Concelhio de Bibliotecas Escolares/SABE;
No âmbito da parceria com a RBE as professoras bibliotecárias participaram em todas as reuniões do Grupo Concelhio de Bibliotecas Escolares convocadas
pela Coordenadora Interconcelhia.

Evidências que fundamentam o relatório
Plano Anual de Actividades
Cartazes
Brochuras
Registos no Blog
Registos de reuniões

Acções para melhoria
Organizar no início do ano uma sessão de acolhimento na Biblioteca com os Pais/EE;
Promover maior participação da Biblioteca em projectos e parcerias;

Domínio D. Gestão da biblioteca escolar

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

Relatório de avaliação
Integração/acção da BE na escola/agrupamento: A BE encontra-se integrada na Escola/Agrupamento, é valorizada pelos Órgãos de Gestão e está
contemplada nos documentos institucionais do Agrupamento;
A professora bibliotecária integra o Conselho Pedagógico;
O regulamento interno do agrupamento contempla a missão e objectivos da BE, a organização funcional do seu espaço, a gestão dos recursos humanos
afectos à BE e os serviços que presta à comunidade escolar;
O plano anual de actividades da Biblioteca articula-se com o plano anual de actividades do agrupamento;
Valorização da Biblioteca pelos órgãos da direcção: À Biblioteca não é atribuída uma verba anual porém, reconhecendo a sua importância para o
Agrupamento, a Direcção apoia com regularidade a actualização do espólio.
(cerca de 500 euros foram utilizados na aquisição de fundo documental. A maioria das requisições de material feitas pela BE foram atendidas)
Resposta da BE às necessidades do agrupamento: o horário da Biblioteca responde as necessidades dos utilizadores.
A BE é bastante utilizada pelos alunos quer através das várias actividades promovidas quer pela leitura domiciliária (dados disponíveis na estatística trimestral
e anual)
Existe uma rentabilização de recursos entre as bibliotecas do agrupamento.
Avaliação da BE na escola/Agrupamento: a Biblioteca tem implementado o Modelo de Auto-avaliação das Bibliotecas Escolares

Evidências que fundamentam o relatório
Plano Anual de Actividades Regulamento Interno do Agrupamento
Projecto Educativo
Horário da BE
Actas do Conselho Pedagógico
Site da BE
Blog da BE
Boletim da Biblioteca
Facturas
Instrumentos e modelo de auto-avaliação das BE

Acções para melhoria
Reforçar a articulação de objectivos e de trabalho com departamentos e docentes.
Apresentação de um orçamento anual.
Atribuição à BE uma verba anual.
Alterar práticas de acordo com a identificação dos pontos fortes e fracos.
Integrar os resultados de auto-avaliação da BE na auto-avaliação do agrupamento.

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

Relatório de avaliação
A professora bibliotecária tem capacidade de liderança, possui formação para o cargo e procura motivar a equipa tanto para o desenvolvimento do trabalho
como para a aquisição de formação;
(Anualmente a Professora Bibliotecária participa em acções de formação certificadas e propostas ou pela RBE ou pelo Centro de Formação de Professores)
A equipa é constituída pela professora bibliotecária da EB 2,3, a professora bibliotecário da escola EB1 que integra o Agrupamento, uma professora a tempo
inteiro na BE (sem componente lectiva atribuída), 4 professores colaboradores e uma assistente operacional a tempo inteiro;
O espaço e equipamentos da BE, distribuídos por zonas funcionais definidas, adequam-se às necessidades dos utilizadores e os equipamentos tecnológicos
correspondem às necessidades. O mobiliário é adequado e de acordo com as normas da RBE;
Os computadores (com Internet) correspondem às necessidades dos utilizadores;

Evidências que fundamentam o relatório
Currículos dos membros da equipa
Horário da equipa

Acções para melhoria
Melhorar o nível de formação dos elementos da equipa da BE.
Incluir na equipa da Biblioteca elementos provenientes de áreas disciplinares variadas ou com formações diferenciadas.
Renovação do espaço com introdução de melhorias propostas pela RBE:
•pintura;
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•substituição do pavimento;
•substituição da porta de entrada;
•substituição de algumas estantes antigas
•Substituição de painéis de esferovite (EB1/JI)

D.3. Gestão da colecção/da informação.

Relatório de avaliação
Planeamento da colecção: foi elaborado o Plano de desenvolvimento da colecção.
A aquisição de obras é feita em colaboração com os departamentos;
Adequação dos recursos: a colecção responde de modo satisfatório às necessidades dos utilizadores;
17.5% dos professores classificam como Muito Bom o nível dos recursos documentais facultados pela BE ou postos a circular no agrupamento, relacionados
com a leitura de temas na sua área disciplinar e 60.0% como Bom;
O Catálogo online está integrado na base de dados da RBE e disponível a partir do site, do Blog e do Wiki da BE;
A colecção que dispõe de cerca de 7000 documentos livro e não livro.
O catálogo está totalmente informatizado (Bibliobase).
Está implementado o módulo de circulação e empréstimo (Bibliobase).
Uso da colecção: a colecção é bastante utilizada tanto por alunos como por professores (estatísticas de utilização);
Em 2009/2010 registaram-se 14628 requisições de documentos;
A Biblioteca desenvolve estratégias de marketing diversificadas para dar a conhecer os serviços que presta;

Evidências que fundamentam o relatório
Plano de Desenvolvimento da Colecção
Registos de utilização
Catálogo online
Facturas

Acções para melhoria
Continuar a investir na actualização da colecção de acordo com a verba disponível e seguindo as propostas dos departamentos e os critérios aprovados no
Plano de Desenvolvimento da Colecção.
Atendendo-se à evolução registada deverá agendar-se para breve uma nova avaliação da colecção.
Detectar os pontos fracos da colecção e reforçar as áreas com carências identificadas.
Manter a base bibliográfica (catálogo informatizado) actualizada.
Manter a base de leitores actualizada.
Na EB1/JI implementar a utilização do módulo de circulação e empréstimo e disponibilizar o catálogo online.

Fontes de evidências
Neste item pode transcrever/ incluir excertos de diferentes documentos.

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.)
Disponíveis para consulta na BE

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)
Disponíveis para consulta na BE

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)
Disponíveis para consulta na BE

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)
Disponíveis para consulta na BE
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Secção C

Domínio A. Apoio ao desenvolvimento curricular

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.
--

Ano de incidência da auto-avaliação.
--

Data de apresentação ao Conselho Pedagógico.
--

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.
--

Ano de incidência da auto-avaliação.
--

Data de apresentação ao Conselho Pedagógico.
--

Recomendações do Conselho Pedagógico
--

Domínio B. Leitura e literacia

Nível obtido
3

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

Ano de incidência da auto-avaliação.
20092010

Data de apresentação ao Conselho Pedagógico.
2010/09/30

Recomendações do Conselho Pedagógico
--

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

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.
--

Ano de incidência da auto-avaliação.
--

Data de apresentação ao Conselho Pedagógico.
--

Recomendações do Conselho Pedagógico
--

C.2. Projectos e Parcerias

Nível obtido
--

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

Ano de incidência da auto-avaliação.
--

Data de apresentação ao Conselho Pedagógico.
--

Recomendações do Conselho Pedagógico
--

Domínio D. Gestão da biblioteca escolar



Relatório de auto-avaliação
1504010 Escola Básica dos 2.º e 3.º Ciclos da Quinta da Lomba
2010/07/05 12:53:42
10/40

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.
--

Ano de incidência da auto-avaliação.
--

Data de apresentação ao Conselho Pedagógico.
--

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.
--

Ano de incidência da auto-avaliação.
--

Data de apresentação ao Conselho Pedagógico.
--

Recomendações do Conselho Pedagógico
--

D.3. Gestão da colecção/da informação.

Nível obtido
--

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

Ano de incidência da auto-avaliação.
--

Data de apresentação ao Conselho Pedagógico.
--

Recomendações do Conselho Pedagógico
--

Observações

--
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QA2. Questionário aos alunos

1. Identificação

Masculino 28 51.9%

Feminino 26 48.1%

2. Frequento o ano de escolaridade seguinte:

4.º 10 18.9%

5.º 9 17.0%

6.º 13 24.5%

7.º 9 17.0%

8.º 8 15.1%

9.º 4 7.5%

3. Vais à Biblioteca Escolar (BE) ou usas os livros, revistas, … que ela faz circular para ler:

Todos os dias 15 27.8%

Uma ou duas vezes por semana 31 57.4%

Uma ou duas vezes por mês 6 11.1%

Uma ou duas vezes por período 2 3.7%
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4. Em que situações mais utilizas a BE nas tuas actividades de leitura?
Indica as três situações mais frequentes.

4.1 Situação 1

Sozinho(a) ou com colegas 43 36.4%

Com o(a) professor(a) 20 16.9%

Em actividades que a BE organiza 16 13.6%

Depois das aulas 16 13.6%

Nos intervalos 22 18.6%

Nas férias 1 0.8%

4.2 Situação 2
sem respostas

4.3 Situação 3
sem respostas

5. Requisitas livros para ler?

Diariamente 6 11.1%

Uma ou duas vezes por semana 5 9.3%

Uma ou duas vezes por mês 8 14.8%

Uma ou duas vezes durante cada período 12 22.2%

Muito raramente ou nunca, porque a BE não tem os livros de que gosto 3 5.6%

Muito raramente ou nunca, porque em casa arranjo os livros de que gosto 20 37.0%
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6. Se requisitas livros, quando é que o fazes?

Durante o período de aulas 39 86.7%

Nas férias do Natal/ Páscoa 4 8.9%

Nas férias de Verão 2 4.4%

7. Quando vais à BE para ler ou requisitar um livro, a equipa da BE dá-te sugestões e apoia-te, se pedires?

Sempre 23 42.6%

Quase sempre 28 51.9%

Nunca 3 5.6%

8. Quando procuras livros para ler ou para fazer trabalhos, encontras o que queres?

Sempre 24 44.4%

Quase sempre 29 53.7%
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Nunca 1 1.9%

9. Os teus professores incentivam-te a ler?

Sempre 30 56.6%

Quase sempre 18 34.0%

Nunca 5 9.4%

10. Costumas participar em actividades de leitura na BE acompanhado(a) do teu professor e dos teus colegas?

Sempre 15 27.8%

Quase sempre 35 64.8%

Nunca 4 7.4%

11. Como classificarias as tuas competências de leitura?

Excelentes 15 27.8%
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Boas 25 46.3%

Médias 14 25.9%

12. Qual a tua opinião sobre o trabalho realizado pela biblioteca escolar?

Motiva-te para ler mais 41 16.5%

Ajuda-te a encontrar livros interessantes 40 16.1%

Tem actividades que me fazem gostar mais de ler (divulgação de livros, clubes, encontros com escritores, concursos, ...) 42 16.9%

Informa-te sobre livros e outras publicações ou acerca de outras novidades ou actividades relacionadas com livros 43 17.3%

Oferece formas de exprimir as minhas opiniões (blogues, jornal, fóruns, ...) 40 16.1%

Ajuda-te a conhecer escritores e pessoas ligadas aos livros 42 16.9%

13. Como classificas as seguintes actividades realizadas pela BE?

13.1. Divulgação do escritor do mês.

Muito interessante 16 31.4%

Interessante 24 47.1%

Pouco interessante 3 5.9%

Nada interessante 8 15.7%
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13.2 Guiões de leitura sobre autores ou obras.

Muito interessante 17 33.3%

Interessante 22 43.1%

Pouco interessante 8 15.7%

Nada interessante 4 7.8%

13.3 Exposições/actividades temáticas relacionadas com autores ou obras.

Muito interessante 27 52.9%

Interessante 17 33.3%

Pouco interessante 4 7.8%

Nada interessante 3 5.9%

13.4 Celebração de datas significativas (dia da poesia, dia do livro infantil, dia da biblioteca escolar...).
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Muito interessante 27 52.9%

Interessante 16 31.4%

Pouco interessante 6 11.8%

Nada interessante 2 3.9%

13.5 Participação em projectos de leitura com o docente e a turma.

Muito interessante 22 43.1%

Interessante 19 37.3%

Pouco interessante 6 11.8%

Nada interessante 4 7.8%

13.6 Realização de sessões de leitura, de apresentação/ debate sobre livros ou temáticas relacionadas com os livros.

Muito interessante 23 45.1%

Interessante 14 27.5%

Pouco interessante 7 13.7%

Nada interessante 7 13.7%



Relatório de auto-avaliação
1504010 Escola Básica dos 2.º e 3.º Ciclos da Quinta da Lomba
2010/07/05 12:53:42
18/40

14. Já participaste em algumas destas actividades?

Sessões de leitura, de reconto na BE 20 17.4%

Projectos de leitura 21 18.3%

Jornal da BE/ Newsletter 16 13.9%

Blogue/ Fórum de discussão 19 16.5%

Concursos de leitura 25 21.7%

Clubes de leitura 14 12.2%

15. Compara o que fazes agora com o que fazias no início do ano lectivo.

Agora leio mais livros. 34 11.3%

Agora leio mais depressa. 37 12.3%

Agora leio livros com mais texto e textos mais longos. 41 13.7%

Agora leio qualquer tipo de texto e compreendo melhor o que leio. 40 13.3%

Agora perco-me menos, quando procuro informação na Internet. 40 13.3%

Agora gosto mais de falar e de escrever sobre livros ou sobre outros assuntos. 34 11.3%

Agora estou mais à vontade para discutir/ dialogar sobre preferências de leitura ou outros assuntos. 31 10.3%

Agora tenho melhores resultados escolares, porque estou mais à vontade na leitura. 43 14.3%
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16. Em que medida consideras que a BE contribuiu para as tuas competências de leitura e para os teus resultados escolares?

Muito 23 43.4%

Medianamente 23 43.4%

Pouco 6 11.3%

Nada 1 1.9%
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QD2. Questionário aos docentes

Ciclo de ensino

JI/1.º Ciclo 14 34.1%

2.º Ciclo 13 31.7%

3.º Ciclo 14 34.1%

1. Costuma integrar a BE e os seus recursos nas suas funções docentes relacionadas com o desenvolvimento de competências relacionadas com a leitura?
Se responder Sim, assinale as três situações mais frequentes

Sim 37 90.2%

Não 4 9.8%

1.1 Situação 1

Incentivar os alunos a ir à BE para ler e requisitar livros relacionados com temas da sua disciplina. 26 21.0%

Usar a BE com os alunos em situações de leitura. 13 10.5%

Fazer empréstimo domiciliário com a turma. 8 6.5%

Participar em actividades organizadas pela BE e relacionadas com a leitura. 18 14.5%

Requisitar materiais para a sala de aula. 21 16.9%

Recorrer a material de leitura (informativa e/ ou ficção) para as suas aulas. 21 16.9%

Aceder aos computadores para realizar trabalhos. 17 13.7%
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1.2 Situação 2
sem respostas

1.3 Situação 3
sem respostas

2. Classifique o nível dos recursos documentais facultados pela BE ou postos a circular no agrupamento, relacionados com a leitura de temas na sua área
disciplinar.

Muito bom 7 17.5%

Bom 24 60.0%

Suficiente 8 20.0%

Insuficiente 1 2.5%

3. Com que frequência se envolve em actividades propostas ou articuladas com a BE?

3.1 Envolvimento na discussão das problemáticas referentes aos resultados dos alunos ao nível das competências de leitura e das literacias.

Sempre 1 2.9%

Quase sempre 7 20.0%

Às vezes 23 65.7%

Nunca 4 11.4%
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3.2 Planificação de projectos e actividades conjuntas.

Sempre 4 10.3%

Quase sempre 13 33.3%

Às vezes 21 53.8%

Nunca 1 2.6%

3.3 Participação em projectos decorrentes do Projecto Educativo de Escola, de projectos curriculares e outros.

Sempre 3 9.7%

Quase sempre 8 25.8%

Às vezes 20 64.5%

3.4 Colaboração na criação/ exploração de novos ambientes digitais (blogues, Wikis, …) para desenvolver a leitura, a escrita e um conjunto diversificado de
competências.
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Sempre 2 5.7%

Quase sempre 4 11.4%

Às vezes 14 40.0%

Nunca 15 42.9%

3.5 Colaboração em eventos culturais (encontros com escritores, encontros científicos, exposições temáticas, celebração de datas), associando-os ao
desenvolvimento de competências ao nível da leitura/literacias.

Sempre 9 24.3%

Quase sempre 8 21.6%

Às vezes 16 43.2%

Nunca 4 10.8%

3.6 Colaboração no âmbito de actividades relacionadas com o Plano Nacional de Leitura.

Sempre 8 22.2%

Quase sempre 6 16.7%

Às vezes 16 44.4%

Nunca 6 16.7%
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3.7 Colaboração no sentido do envolvimento das famílias em actividades relacionadas com a melhoria das competências de leitura.

Sempre 1 2.9%

Quase sempre 2 5.7%

Às vezes 22 62.9%

Nunca 10 28.6%

4. Classifique o nível do trabalho realizado pela BE no âmbito da leitura e literacia.

Muito bom 12 31.6%

Bom 23 60.5%

Suficiente 3 7.9%

5. Expresse a sua concordância ou discordância relativamente às afirmações seguintes, no que se refere ao trabalho da BE no âmbito da leitura.

5.1 Desenvolve um trabalho sistemático e continuado no âmbito da promoção da leitura.
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Concordo plenamente 18 45.0%

Concordo 22 55.0%

5.2 Promove a leitura literária e a discussão sobre temas, autores e livros.

Concordo plenamente 11 30.6%

Concordo 25 69.4%

5.3 Promove actividades diversificadas de leitura, associando diferentes formas de comunicação e de expressão.

Concordo plenamente 10 27.8%

Concordo 26 72.2%

5.4 Cria condições de espaço e de tempo para a leitura individual e por prazer.

Concordo plenamente 16 41.0%

Concordo 20 51.3%
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Discordo 3 7.7%

5.5 Promove a leitura informativa e o desenvolvimento da reflexão e do pensamento crítico.

Concordo plenamente 7 18.4%

Concordo 29 76.3%

Discordo 2 5.3%

5.6 Disponibiliza recursos documentais actualizados muito adequados ao trabalho no âmbito da leitura e da literacia.

Concordo plenamente 13 32.5%

Concordo 24 60.0%

Discordo 3 7.5%

5.7 Acompanha os alunos durante o acesso e apoia-os na selecção de documentação e no uso e produção da informação.

Concordo plenamente 19 47.5%
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Concordo 21 52.5%

5.8 Desenvolve actividades e projectos conjuntos no âmbito da leitura.

Concordo plenamente 16 40.0%

Concordo 24 60.0%

5.9 Mobiliza para o desenvolvimento do PNL e apoia as actividades relacionadas

Concordo plenamente 19 48.7%

Concordo 20 51.3%

5.10 Trabalha com recurso a ambientes digitais e ferramentas da Web2.0 (blogue, Wiki, Twitter, plataforma de aprendizagem) que permitem a discussão de
temas, a produção de conteúdos e o trabalho colaborativo.

Concordo plenamente 9 25.0%

Concordo 26 72.2%
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Discordo 1 2.8%

5.11 Desenvolve actividades diversificadas (divulgação de livros, clubes, encontros com escritores, concursos...) que motivam para leitura e promovem a
discussão e o trabalho escolar, desenvolvendo diferentes literacias.

Concordo plenamente 20 52.6%

Concordo 18 47.4%

6. Em que medida considera que a BE e os recursos que disponibiliza contribuem para o desenvolvimento das competências de leitura e para os resultados
escolares dos seus alunos?

Muito 26 63.4%

Medianamente 14 34.1%

Pouco 1 2.4%

7. Que impacto considera que a BE tem nas competências de leitura dos seus alunos?

Melhoria das competências de compreensão 27 19.9%
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Aumento da diversidade das escolhas no sentido da opção por leituras mais extensas e complexas 25 18.4%

Aumento do gosto pela leitura 34 25.0%

Melhoria ao nível da oralidade e da escrita 26 19.1%

Melhoria no uso de ambientes digitais de leitura e das literacias digitais e da informação 24 17.6%
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QEE1. Questionário aos pais e encarregados de educação

Ano de escolaridade do educando

2.º 14 11.7%

3.º 5 4.2%

4.º 7 5.8%

5.º 36 30.0%

8.º 26 21.7%

9.º 32 26.7%

1. Conhece a biblioteca escolar que serve a escola do seu filho/ educando?

Sim 35 33.3%

Não 70 66.7%

2. Costuma acompanhar as leituras do seu filho em casa, apoiando-o ou sugerindo-lhe leituras?

Regularmente 66 63.5%

Ocasionalmente 34 32.7%

Nunca 4 3.8%
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3. Desloca-se a título pessoal à biblioteca escolar ou acompanha o seu filho/ educando à biblioteca para actividades de leitura/ consulta de documentação ou
de empréstimo domiciliário?

Regularmente 4 3.8%

Ocasionalmente 23 22.1%

Nunca 77 74.0%

4. Costuma deslocar-se à escola para participar em actividades dinamizadas pela biblioteca escolar?
(Feira do livro, sessões de contos, festa de Natal, Semana da Leitura, colóquios, exposições, outros.)

Regularmente 4 3.8%

Ocasionalmente 50 48.1%

Nunca 50 48.1%

5. Costuma receber informações sobre actividades desenvolvidas pela biblioteca escolar?

Regularmente 14 13.7%
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Ocasionalmente 45 44.1%

Nunca 43 42.2%

6. Já tem colaborado ou sido envolvido no trabalho ou organização de actividades da biblioteca escolar?

Ocasionalmente 9 8.9%

Nunca 92 91.1%

6.1 Em caso afirmativo, indique em que situações – pode assinalar uma ou várias hipóteses:

Como orador ou interveniente. 1 7.7%

Como formador 1 7.7%

Como leitor/animador de leitura. 4 30.8%

Como apoiante, contribuindo com recursos materiais ou financeiros. 7 53.8%

7. Considera que as actividades realizadas pela biblioteca escolar contribuem para estimular o interesse do seu filho/educando pela leitura?
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Sim 99 97.1%

Não 3 2.9%

8. Que importância atribui à biblioteca escolar para a aprendizagem e formação global do seu filho/educando?

Muito importante 65 61.9%

Importante 38 36.2%

Pouco importante 2 1.9%
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GO3. Grelha de observação – Participação em actividades de leitura

a) Em relação à actividade:

1. Demonstra interesse e motivação pela actividade.

3 4 40.0%

4 6 60.0%

2. Participa de forma activa nos vários aspectos envolvidos na actividade.

3 4 40.0%

4 6 60.0%

b) Em relação à situação de leitura:

3. Sabe situar os acontecimentos relatados no contexto, se interpelado.

3 4 40.0%

4 6 60.0%
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4. Realiza antecipações, inferências, deduções.

2 1 10.0%

3 8 80.0%

4 1 10.0%

5. Interpreta, reflecte e tece comentários sobre personagens ou acontecimentos.

2 1 10.0%

3 8 80.0%

4 1 10.0%

6. Associa acontecimentos e outras leituras realizadas.

2 1 10.0%

3 8 80.0%
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4 1 10.0%

7. Interage facilmente com diferentes suportes de leitura (ecrã, livro, jornal, outros).

2 1 10.0%

3 2 20.0%

4 7 70.0%

8. Compreende textos escritos com complexidade e extensão adequadas ao nível de escolaridade.

1 1 9.1%

2 9 81.8%

4 1 9.1%

9. Revela capacidade de escrita associada às competências de leituras evidenciadas.

1 1 10.0%
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2 8 80.0%

4 1 10.0%

Nota
A grelha pode ser usada numa mesma ocasião ou em situações distintas; pode ser utilizada para registo individual ou relativo às competências globalmente demonstradas por
um determinado grupo. Devem ser seleccionadas as competências (em função do ano/ciclo de escolaridade) mais significativas para a observação a realizar. Esta análise
pode ser realizada em colaboração com o docente da turma. A grelha pode também ser utilizada para obter uma perspectiva diacrónica sobre um determinado aluno ou grupo
de alunos; neste caso, no cabeçalho identifica-se o aluno/os alunos e nas colunas indica-se a data em que é realizada a observação/ registo, possibilitando o registo do
panorama ao longo de um ano lectivo, por exemplo. Neste caso, a primeira observação corresponderá à situação inicial do aluno ou grupo de alunos, servindo de referência e
de elemento de comparação na análise evolutiva.
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GO4. Grelha de observação – Motivação para a leitura

1. Recorre a diferentes tipos de leitura, recreativa ou informativa, de acordo com as suas motivações.

3 8 80.0%

4 2 20.0%

2. Sabe seleccionar o que lê de acordo com os seus interesses ou necessidades de informação, revelando-se um leitor crítico e independente.

2 1 10.0%

3 7 70.0%

4 2 20.0%

3. Lê e usa informação em diferentes suportes (digital, livro, jornal, outros).

2 1 10.0%

3 7 70.0%

4 2 20.0%
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4. Frequenta a biblioteca autonomamente para actividades de leitura.

2 1 10.0%

3 7 70.0%

4 2 20.0%

5. Amplia os seus interesses de leitura, pesquisando, seguindo sugestões, outros.

2 1 10.0%

3 7 70.0%

4 2 20.0%

6. Partilha leituras e pontos de vista sobre livros (p. ex., em clubes de leitura, fóruns, outros).

2 10 100.0%
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Nota
A grelha pode ser usada numa mesma ocasião ou em situações distintas; pode ser utilizada para registo individual ou relativo às competências globalmente demonstradas por
um determinado grupo. Devem ser seleccionadas as competências (em função do ano/ciclo de escolaridade) mais significativas para a observação a realizar. Esta análise
pode ser realizada em colaboração com o docente da turma. A grelha pode também ser utilizada para obter uma perspectiva diacrónica sobre um determinado aluno ou grupo
de alunos; neste caso, no cabeçalho identifica-se o aluno/os alunos e nas colunas indica-se a data em que é realizada a observação/ registo, possibilitando o registo do
panorama ao longo de um ano lectivo, por exemplo. Neste caso, a primeira observação corresponderá à situação inicial do aluno ou grupo de alunos, servindo de referência e
de elemento de comparação na análise evolutiva.


