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Relatório de 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
2830-118 Barreiro

1.3 Oferta Curricular
Educação Tecnológica
Educação Visual

1.4. Dados Escolares

1.4.1. Taxa média de transição/conclusão
84.00%

1.4.2. Taxa de abandono escolar
0.34%

1.4.3. Nº de alunos com apoios educativos
26

2. Intervenientes no processo de avaliação

Ano / Ciclo de Ensino N.º de
Alunos

N.º de
intervenientes

%

Pré-Escolar -- -- --
1.º Ano -- -- --
2.º Ano -- -- --
3.º Ano -- -- --
4.º Ano -- -- --

Total 1.º Ciclo 0.0 0.0
5.º Ano 127 11 8.66%
6.º Ano 124 24 19.35%

Total 2.º Ciclo 251.0 35.0
7.º Ano 146 12 8.22%
8.º Ano 98 19 19.39%
9.º Ano 94 4 4.26%

Total 3.º Ciclo 338.0 35.0
10.º Ano -- -- --
11.º Ano -- -- --
12.º Ano -- -- --

Total Ensino Secundário 0.0 0.0
Outros cursos (CEF, EFA, …) -- -- --

Total 589.0 70.0

Departamento/ outros
intervenientes com
funções pedagógicas

N.º de
Docentes

N.º de
inquiridos

%

-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
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-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --

Total 0.0 0.0

Pais/ encarregados de
educação

N.º N.º de
inquiridos

%

-- 589 154 26.15%

Outros a definir N.º N.º de
inquiridos

%

-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --

Total 0.0 0.0
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Secção A

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

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

C.1.1 Apoio à aquisição e desenvolvimento de métodos de trabalho e de estudo autónomos

Evidências
O Horário da BE ( 8.25 às 17.00 horas) garante condições de acesso livre e permanente ao espaço. Uma
boa distribuição da mancha horária da equipa assegura sempre a presença de, pelo menos, um elemento na
biblioteca. A equipa definiu como prioritária a tarefa de apoiar os alunos na realização das suas actividades.
Uma assistente operacional dedicada à biblioteca a tempo inteiro assegura o atendimento aos alunos.
Os registos de utilização são bastante elevados: a frequência de leitores durante o ano lectivo foi de 6200
acessos (valores por defeito, nos intervalos é quase impossível controlar as entradas e saídas) e foram
processados 11400 movimentos (4300 documentos livro e 7100 documentos não livro). A taxa de utilização
da biblioteca corresponde a 10 visitas/ano/utilizador. Requisitadas 9200 obras para leitura de presença
(professores: 2700, alunos: 6500) e 660 obras para consulta domiciliária (Taxa: 1 livro/ano/utilizador).
Utilização autónoma dos computadores: registadas 4650 utilizações (taxa: 8 utilizações/por ano/utilizador).
Visionamento de filmes: requisitados 260 vídeos. Utilização dos jogos: 660 requisições.
Apesar de existirem na biblioteca 10 computadores com internet disponíveis para utilização pelos alunos e
15 computadores na sala de informática gerida pela biblioteca 72% dos alunos continuam a considerar
insuficiente o número de computadores colocados à sua disposição o que revela que estão a trocar as
consultas em suporte papel preferindo os motores de busca e outras ferramentas disponíveis na Internet que
nem sempre utilizam de modo adequado.
Questionário aos alunos (QA3): 91% dos alunos sentem-se apoiados nas suas actividades livres e de
estudo; 87% referiram frequentar a biblioteca todos os dias ou uma ou duas vezes por semana; a maioria
refere que utiliza a biblioteca fora do período de aulas para estudar ou realizar trabalhos (22.9%), utilizar a
internet (20.0%), conviver/ conversar com outros colegas (12.4%), requisitar livros ou outros materiais para
casa (11.4%). a maioria dos alunos que responderam ao QA3 refere que utiliza a biblioteca fora do período
de aulas na realização de trabalho autónomo: pesquisas na internet, trabalhos de grupo, trabalho individual
(exº: realização de trabalhos de casa) o que corresponde à realidade.
No âmbito da formação de utilizadores 255 alunos (125 do 4º ano da Escola do 1º ciclo do agrupamento e
130 do 5º ano) realizaram actividades de pesquisa e consulta na biblioteca conducentes a uma maior
autonomia dos alunos nos trabalhos que realizam na biblioteca.
Reunião com os docentes de Estudo Acompanhado, com apresentação de documentos de trabalho
produzidos pela biblioteca, e propostas de actividades envolvendo a utilização dos referidos documentos,
conducente à planificação de iniciativas conjuntas e visando uma maior autonomia na realização de tarefas
pelos alunos.
Os alunos solicitaram habitualmente os Guiões de apoio ao trabalho autónomo, disponíveis para requisição,
produzidos pela biblioteca (powerpoints, guião BIG6, Como fazer um trabalho escrito, Como fazer uma
bibliografia, Como fazer um cartaz …).
Os valores referentes à utilização da biblioteca em 2010/2011 foram afectados pelo seu encerramento para
obras de beneficiação entre 17 de Fevereiro e 8 de Abril porém, mantiveram-se os elevados registos de
utilização autónoma que demonstram a importância que os alunos atribuem à biblioteca para sua formação,
fora dos contextos formais de aprendizagem, e ocupação de tempos livres.
O catálogo da biblioteca está disponível online.

Pontos fortes identificados
A utilização que a comunidade escolar dá à biblioteca é bastante intensiva.
A biblioteca contribui para que os alunos se tornem autónomos no desenvolvimento de hábitos de estudo e
trabalho propondo-lhes sessões de formação de utilizadores em diferentes momentos do seu percurso
escolar.
O horário da biblioteca corresponde às necessidades dos alunos que beneficiam de acesso livre e
permanente à biblioteca.
Os alunos vêm à biblioteca de um modo geral por sua iniciativa, acedem de modo autónomo e com
facilidade aos recursos disponibilizados em diferentes suportes.
A taxa de utilização dos computadores é muito elevada e os alunos revelam grande autonomia na sua
utilização.
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Os docentes de Estudo Acompanhado recomendam aos alunos os documentos de trabalho produzidos pela
biblioteca conducentes a uma maior autonomia na realização de tarefas pelos alunos.
Os docentes dos diversos departamentos colaboram com propostas na constituição do catálogo da biblioteca
o que contribui para que seja diversificado, com documentos livro e não livro de qualidade e em quantidade
onde de um modo geral os alunos encontram boa resposta para as suas actividades de pesquisa e a
utilização de técnicas de estudo variadas.

Pontos fracos identificados
O desempenho dos alunos é condicionado por interesses (utilização meramente lúdica) que não contemplam
o trabalho autónomo na biblioteca e a realização de tarefas de enriquecimento curricular.
O recurso pelos alunos a técnicas de estudo cada vez menos variadas apesar da diversidade de recursos
existentes na biblioteca, por opção às consultas na internet.
A Ocupação Plena dos Tempos Escolares contribuiu para uma diminuição da frequência autónoma pelos
alunos da biblioteca.
Faltam recursos humanos de áreas diversificadas, na equipa, que apoiem actividades autónomas dos
alunos.

C.1.2 Dinamização de actividades livres, de carácter lúdico e cultural na escola/agrupamento

Evidências
«A biblioteca escolar foi mencionada no relatório da IGE (avaliação externa das escolas) no item abertura à
inovação como um exemplo na utilização dos recursos tecnológicos na melhoria da informação e
comunicação internas, designadamente no acesso da comunidade escolar à biblioteca digital e ao catálogo
online.
No âmbito dos projectos e parcerias realçam a boa integração da BE no PNL e na Rede de Bibliotecas
Escolares e os efeitos na prestação de um serviço educativo de maior qualidade. As bibliotecas do
agrupamento foram também reconhecidas como espaços organizados e apelativos onde são dinamizadas
actividades variadas e abrangentes, com impacto positivo na dinâmica das escolas e nas aprendizagens dos
alunos.»
Foram dinamizadas actividades: em parceria com a Education First, no âmbito do projecto Englishman on
the road, realizaram-se na biblioteca duas aulas abertas de Inglês, com a participação de duas turmas, uma
de 6º ano e outra de 8º ano; uma parceria com a Galp - Missão UP (sessão sobre energia), envolveu uma
turma de 5º ano que participou no projecto Brigadas Positivas; o campeonato de Guitar Hero, em parceria
com o coordenador de TIC, actividade de carácter lúdico direccionado à participação livre dos alunos dos
diferentes níveis de ensino que envolveu cerca de 50 alunos do 5º ao 9º ano); Concurso Ovo da Páscoa em
parceria com os professores de EVT; o Concurso de presépios com a disciplina de EMRC; Concurso de
marcadores de Livros; Concurso de caligramas em parceria com o Departamento de Expressões; Concurso
de HEX com a disciplina de Matemática; Semana da Língua Portuguesa planificada com os Professores de
Língua Portuguesa que envolveu a Feira do Livro e o Concurso «Lê o livro, recria a capa» no âmbito do PNL,
participando todos os alunos do 2º ciclo; a Exposição bibliográfica de manuais de Geografia de outros
tempos.
Registos sobre a preparação, o desenvolvimento e a avaliação das actividades: mapa de exposições no átrio
da BE, registos fotográficos, noticias no blog e no Boletim da BE.
Noticias e registos fotográficos disponíveis para consulta no blog actualizado sistematicamente divulgando
actividades curriculares ou extracurriculares sempre que para tal é solicitada.
Questionário aos alunos (QA3): os alunos consideraram as actividades culturais dinamizadas pela BE
numerosas (72%) diversificadas (89%) e interessantes (97%). 91% dos alunos responderam no questionário
que a biblioteca contribui para desenvolver a boa convivência, o espírito de iniciativa e de entreajuda e a
auto-confiança dos alunos.

Pontos fortes identificados
O Relatório da IGE menciona a biblioteca e as suas iniciativas como uma mais-valia para o agrupamento.
O Plano Anual de Actividades do Agrupamento integra o Plano de actividades da Biblioteca e inclui
actividades diversificadas, de carácter lúdico e cultural, da iniciativa da biblioteca ou planificadas pela
biblioteca e os departamentos.
Os departamentos programam com a biblioteca, no início de cada ano lectivo, actividades de índole lúdica e
cultural, algumas com ligações ao currículo (exº: caligramas…), das quais resultam exposições e concursos
que atraem a comunidade educativa à biblioteca.
As actividades de índole cultural e lúdica que a biblioteca propõe envolvem um número elevado de docentes
dos diversos departamentos e os alunos demonstram interesse e empenho quando participam nas
actividades propostas pela biblioteca.
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Os alunos consideram que a biblioteca contribui para desenvolver a boa convivência, o espírito de iniciativa e
de entreajuda e a sua auto-confiança e participam com qualidade e em quantidade nas actividades culturais
dinamizadas pela BE que consideram numerosas, diversificadas e interessantes.
Os alunos do 2º ciclo revelam maior motivação para aderir às actividades culturais que a BE promove.
A biblioteca faz uma boa promoção das actividades que realiza divulgando-as no blog, no boletim da BE, nos
placards da biblioteca, nas entradas dos blocos e envia, das actividades mais representativas, convites aos
Encarregados de Educação (exº: Feira do Livro).
A biblioteca mantém uma colaboração estreita com os elementos da comunidade educativa.

Pontos fracos identificados
A promoção de actividades da biblioteca é feita em diferentes suportes mas não parece estar a chegar aos
encarregados de educação que se mostram pouco disponíveis para colaborar no blog, visitar as exposições
no átrio, a Feira do Livro ou corresponder a convites feitos pela biblioteca para participarem em actividades
informais.
Menor motivação dos alunos do 3º ciclo para aderir às actividades culturais que a BE promove.

C.1.3 Apoio à utilização autónoma e voluntária da BE como espaço de lazer e livre fruição dos recursos

Evidências
A biblioteca dispõe de condições de trabalho adequadas com uma zona para a leitura informal e espaços
bem definidos para a realização de trabalhos em grupo e individuais, disponibiliza 24 computadores do PTE
para utilização pelos alunos, 14 dos quais na sala de informática, equipamento gerido pela biblioteca.
A biblioteca funciona entre as 8.25 e as 17.00 horas mantendo-se aberta na hora de almoço. A mancha
horária da equipa assegura sempre a presença de, pelo menos, um elemento na BE. Uma assistente
operacional dedicada à BE a tempo inteiro assegura o atendimento aos alunos.
QA3: 83% dos alunos responderam que o horário de funcionamento da Biblioteca é adequado às suas
necessidades; 94% dos alunos responderam que o espaço da biblioteca era agradável e atractivo, com um
ambiente calmo e favorável à realização de diferentes actividades em simultâneo por vários utilizadores
(85%), sendo o acesso aos documentos fácil (84%) e as obras actuais (80%).
Verba atribuída: pela direcção, 5000 euros para obras de remodelação, e cerca de 450 euros para aquisição
de documentos, pela RBE, 6500 euros sendo 3500 para substituição de equipamento e 3000 para aquisição
de documentos, 625 euros atribuídos pelo Plano Nacional de Leitura.
Taxa de utilização da biblioteca: 21 visitas/ano/utilizador
Requisição domiciliária: 1 livro/aluno/ano
Os directores de turma, nas reuniões regulares com os encarregados de educação recomendam a biblioteca
como o espaço ideal para a realização de trabalhos de grupo onde têm ao seu dispor numerosos materiais
de trabalho (réguas, esquadros, escantilhões, calculadoras, cartolinas…) e podem sempre contar com o apoio
e acompanhamento de um docente.

Pontos fortes identificados
Antes das obras, realizadas no decorrer deste ano lectivo que visaram a realização de trabalhos de restauro,
pintura e substituição do pavimento na totalidade do espaço, os alunos já consideravam a biblioteca como
um bom local de trabalho.
Individualmente ou em grupo, um elevado número de alunos frequenta a biblioteca numa perspectiva lúdica
e de ocupação dos tempos livres e os registos demonstram que o fazem com muita frequência e por sua
iniciativa, são autónomos e cumprem com as normas de funcionamento.
O horário, assegurado pela assistente operacional, professora bibliotecária, elementos da equipa e
colaboradores, responde às necessidades dos alunos que beneficiam de acesso livre e permanente à
biblioteca.
Os professores recomendam a utilização da biblioteca reconhecendo a sua importância como espaço de
lazer e livre utilização dos recursos pelos alunos.
A realização de sessões de formação de utilizadores direccionadas a todos os alunos de 4º, 5º ano e 6º ano
são um incentivo para uma boa utilização da biblioteca como um espaço lúdico e de ocupação de tempos
livres.
A divulgação sistemática de novidades, a proposta «Livro do mês» e o apelo à requisição de obras para
leitura durante os períodos de interrupção lectiva são um incentivo ao empréstimo domiciliário.
A biblioteca possui uma boa colecção na área da literatura infantil/juvenil, de jogos educativos, música e
filmes de ficção.
Ao catálogo da BE, totalmente informatizado e alojado na base de dados da RBE, pode aceder-se a partir do
ambiente de trabalho dos computadores da biblioteca ou a partir do blog da biblioteca.
O site da biblioteca, que pode ser acedido a partir do menu da plataforma Moodle do agrupamento,
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disponibiliza numerosos recursos de apoio ao trabalho autónomo dos alunos.
A direcção apoia de modo sistemático a aquisição de novos documentos, livro e não livro e tem contribuído
para a melhoria dos espaços.
O investimento feito para a introdução de melhorias do espaço e aquisição de documentos tem sido
significativo: a direcção, a RBE e Plano Nacional de Leitura têm contribuído para a actualização e
enriquecimento da colecção na área da literatura juvenil, software e jogos educativos.

Pontos fracos identificados
Por falta de recursos humanos que possibilitem o serviço a biblioteca não funciona em horário extra-lectivo,
não proporcionando o acesso aos encarregados de educação.

C.1.4 Disponibilização de espaços, tempos e recursos para a iniciativa e intervenção livre dos alunos

Evidências
O Plano Anual da biblioteca inclui propostas de actividades a serem desenvolvidas de modo autónomo pelos
alunos: Escola-electrão, que envolveu toda a comunidade escolar; Missão UP - Brigadas positivas, que
envolveu uma turma; Kids Gernica que envolveu todos os alunos inscritos num clube, Englishman on the
road que envolveu 2 turmas na aprendizagem da língua inglesa de modo informal.
Questionário aos alunos (QA3): 84.3% consideram ser fácil encontrar os documentos de que precisam;
85.3% responderam que o ambiente na biblioteca é calmo e favorável à utilização ao mesmo tempo por
vários alunos e grupos em actividades diferentes; 94.2% dizem que o espaço é agradável e atractivo; 84.3%
têm facilidade em encontrar os documentos de que precisam; 80.0% respondem que os livros são actuais e
de acordo com os seus interesses; 81.4% Os CD, DVD e jogos que a BE põe ao dispor para ocupação dos
tempos livres ou requisitar para casa são do agrado dos alunos; 91.0% Considera que a BE contribui para
desenvolver a boa convivência, o espírito de iniciativa e de entreajuda e a auto-confiança dos alunos
A Caixa de opinião disponível na recepção da biblioteca é utilizada com alguma frequência pelos alunos.
A iniciativa «Livro do Mês» no âmbito do Plano Nacional de leitura contribui para aumentar os valores de
empréstimo para leitura domiciliária. Empréstimo domiciliário: 1 livro/aluno/ano.

Pontos fortes identificados
A biblioteca é o espaço da escola habitualmente escolhido pelos alunos para o desenvolvimento de projectos
quer individualmente quer em grupo sendo considerada por eles como um local aprazível.
As aquisições para a biblioteca seguem as normas definidas no documento Politica de Desenvolvimento da
Colecção sendo consideradas as sugestões dos utilizadores e atendendo-se às necessidades de carácter
pedagógico e/ou lúdico.
A equipa está atenta às sugestões dos alunos, que consideram o espaço agradável e atractivo e o ambiente
favorável à realização de diferentes actividades e sempre que se justifica introduz alterações na sua prática
de acordo com as sugestões apresentadas.
Os alunos consideram o acervo da biblioteca adequado aos seus interesses e os documentos de que
necessitam fáceis de localizar.
Os alunos são incentivados a fazerem empréstimo domiciliário.
A biblioteca divulga aos alunos projectos apresentados por diversas entidades exteriores ao agrupamento e
orientou-os no desenvolvimento autónomo dos mesmos.
A biblioteca valorizou e divulgou através do blogue actividades organizadas e realizadas autonomamente, na
escola, pelos alunos no desenvolvimento de actividades curriculares ou extra curriculares.

Pontos fracos identificados
A biblioteca não tem alunos monitores: os alunos têm pouca disponibilidade no seu horário para poderem
participar em clubes ou como monitores. Das propostas para a constituição de clubes em colaboração com a
biblioteca (Clube de encadernação e Atelier de escrita criativa) as disponibilidades horárias dos alunos não
se integravam na mancha horária disponível dos professores envolvidos que colaboravam no
desenvolvimento dos clubes.

C.1.5 Apoio às actividades de enriquecimento curricular, conciliando-as com a utilização livre da BE. (só para
o 1º CEB)

Evidências
Não se aplica

Pontos fortes identificados
Não se aplica

Pontos fracos identificados
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Não se aplica

C.2 Projectos e Parcerias

C.2.1 Envolvimento da BE em projectos da respectiva escola/agrupamento ou desenvolvidos em parceria, a
nível local ou mais amplo

Evidências
A biblioteca dinamizou e tem colaborado em projectos da comunidade educativa, no agrupamento: Semana
de leitura, Semana da Língua Portuguesa, Concursos e, de âmbito regional, a Feira pedagógica
A biblioteca envolveu os alunos em iniciativas de educação ambiental em parceria com entidades exteriores
ao agrupamento: Escola electrão, Pilhas de Livros, Brigadas positivas- missão UP (GALP), Kids Guernica
(Ano Internacional da Floresta), Green Cork (recolha de rolhas de cortiça).
Exposição de trabalhos resultantes do Concurso «Lê o livro, recria a capa» na Biblioteca Municipal do
Barreiro
Dinamizou concursos que contribuem para consolidar conteúdos disciplinares, estimular e valorizar as
aprendizagens, planificados com a disciplina de EVT (Concurso de Caligramas, Concurso Ovo da Páscoa),
com a disciplina de Língua Portuguesa (Concurso «Lê o livro recria a capa»), com a disciplina de EMRC
(Concurso de presépios), com a disciplina de Matemática (O Natal da Matemática, Concurso de Hex,
Concurso de Dominó), com a disciplina de Geografia (Exposição cartográfica e bibliográfica; Tintin pelo
mundo), Concurso de marcadores de livros,
Realização de três sessões de formação subordinadas ao tema: «Criar e utilizar uma conta no gmail»

Pontos fortes identificados
O Plano de Actividades da BE inclui o desenvolvimento de projectos em parceria com a comunidade
educativa.
A biblioteca contribui para o desenvolvimento da cidadania ao envolver os alunos em iniciativas de educação
ambiental em parceria com entidades exteriores ao agrupamento.
A biblioteca envolve os assistentes operacionais do agrupamento nas iniciativas que promove.
Os concursos propostos pela Biblioteca envolvem um número considerável de elementos da comunidade
educativa.

Pontos fracos identificados
Os docentes nem sempre reconhecem o contributo significativo que a biblioteca presta para o
desenvolvimento dos diferentes projectos e parcerias.

C.2.2 Desenvolvimento de trabalho e serviços colaborativos com outras escolas, agrupamentos e BE

Evidências
O apoio técnico regular no âmbito da construção do catálogo e utilização do programa de gestão Bibliobase
à EB1/JI do agrupamento.
A equipa da biblioteca tem sido solicitada com frequência para prestar apoio técnico a outras bibliotecas na
construção dos seus catálogos. Foi visitada por bibliotecários do Barreiro, Setúbal, Moita e Montijo por ser
nomeada como uma referência na rentabilização e utilização do programa de gestão Bibliobase.
Registos de visitas da professora bibliotecária a outras bibliotecas: a professora bibliotecária colaborou com
as equipas das bibliotecas da Escola Secundária de Santo António e da Escola Secundária Alfredo da Silva.
Realização de um Peddypaper no mês de Junho para todos os alunos das turmas de 4º ano (5 turmas) de
integração dos alunos na escola sede.
Um grupo de ex-alunos a frequentarem o 12º na Escola de Santo André solicitou a colaboração da Biblioteca
na realização do seu trabalho em Área de Projecto realizado com o objectivo de avaliar a violência nos
videojogos e a influência que têm sobre os jogadores, que envolveu a aplicação de questionários aos alunos
de diversas turmas e a realização de uma tarefa prática, na sala de informática, durante a qual foi aplicada
uma grelha de observação. O relatório desta actividade final está disponível no site
http://gamersap.webs.com.

Pontos fortes identificados
A biblioteca partilha com regularidade com outras bibliotecas informações no âmbito da gestão do catálogo e
utilização do programa Bibliobase.
Existe uma política de colaboração estreita entre as duas bibliotecas do agrupamento planificando-se
actividades conjuntas, partilhando documentos e apoiando na produção do catálogo informatizado.
IGE refere o Bibliopaper realizado no mês de Junho como um exemplo de articulação e sequencialidade na
integração dos alunos do 4º ano na escola-sede.
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Alguns alunos que transitam para a Escola Secundária continuam a procurar a biblioteca para apoio ao
desenvolvimento de projectos ou para realizarem pesquisas em documentos do catálogo da biblioteca.

Pontos fracos identificados
Um número reduzido de alunos que transita para o ensino secundário mantém laços com a biblioteca.

C.2.3 Participação com outras escolas/agrupamentos e, eventualmente, com outras entidades (RBE, DRE,
CFAE) em reuniões da BM/SABE ou outro grupo de trabalho a nível concelhio ou interconcelhio

Evidências
O professor bibliotecário participou com regularidade em reuniões de trabalho promovidas por diferentes
parceiros que abrangeram diferentes temáticas: reflexão sobre o papel da biblioteca escolar no
desenvolvimento dos curricula (promovido pela RBE), Sessão sobre Literacia da Informação, modelos de
pesquisa e alunos monitores (dinamizada pela Dra Isabel Mendinhos); workshop sobre Podcast (CFP de
Barreiro e Moita, dinamizado pelo professor João Paulo Proença), sessões de trabalho sobre o Modelo de
Avaliação da Biblioteca Escolar.
Convocatórias para as reuniões de SABE e registo de presenças da professora bibliotecária nas reuniões da
SABE
Certificados de participação nas formações.

Pontos fortes identificados
Actualização sistemática do professor bibliotecário no âmbito das tarefas que realiza na Biblioteca.
A professora bibliotecária planifica actividades conjuntas com a professora bibliotecária da escola do 1º ciclo
A professora bibliotecário participou na concretização do seu plano anual de trabalho do grupo de trabalho
concelhio SABE.
O professor bibliotecário participou em todas as reuniões convocadas pela coordenação interconcelhia da
RBE.

Pontos fracos identificados
--

C.2.4 Estímulo à participação e mobilização dos pais/encarregados de educação no domínio da promoção
da leitura e do desenvolvimento de competências das crianças e jovens que frequentam a
escola/agrupamento. (Só para o Ensino Básico)

Evidências
Registos fotográfico das diversas iniciativas são visíveis no blog da biblioteca.
QEE3. Questionário aos pais e encarregados de educação: 97% dos encarregados de educação
questionados consideram a biblioteca importante para a aprendizagem e formação global do seu educando,
91% considera que as actividades realizadas pela biblioteca escolar contribuem para estimular o interesse
do seu filho porém 53% dos respondentes acaba por dizer que não conhece a biblioteca da escola
frequentada pelo seu educando; 85% dos encarregados de educação confirmaram nunca se deslocar a título
pessoal à biblioteca escolar ou acompanhar o seu educando à biblioteca para actividades de leitura/ consulta
de documentação ou de empréstimo.
Recepção aos pais e encarregados de educação que envolveu todos os E.E. presentes na recepção aos
alunos do 5º ano de escolaridade.
Convites para iniciativas da Biblioteca.
A realização de uma recepção aos encarregados de educação, dos alunos de todas as turmas de 5º ano,
para conhecerem a biblioteca, suas normas de funcionamento, assistir a uma sessão de leitura como
motivação para a importância da leitura e literacia, oferta de um guião sobre importância da leitura e um
marcador de livros.
A promoção da biblioteca pelos directores de turma, nas reuniões com os encarregados de educação, que a
aconselham como o local de trabalho de eleição e mais apropriado para a realização de trabalho autónomo e
de grupo e desenvolvimento de projectos pelos alunos.
Convite aos encarregados de educação para participação em projectos: Feira do Livro, Escola-electrão,
Englisman on the road (duas aulas abertas de Inglês, com a participação de uma turma de 6º ano e uma de
8º ano), visitas a exposições no átrio.

Pontos fortes identificados
A biblioteca é reconhecida como o local de trabalho de eleição e mais apropriado para a realização de
trabalho autónomo e de grupo e desenvolvimento de projectos pelos alunos. O convite aos encarregados de
educação para colaborarem em alguns dos projectos desenvolvidos pela biblioteca.
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O bom acolhimento à recepção aos encarregados de educação, dos alunos de todas as turmas de 5º ano.
O convite aos encarregados de educação para se inscreverem como leitores da biblioteca e para
colaborarem com a biblioteca no desenvolvimento de projectos.
Os encarregados de educação são convidados com frequência pelos directores de turma a visitarem a
biblioteca.

Pontos fracos identificados
Os registos comprovam a falta de disponibilidade dos encarregados de educação para participarem em
actividades mesmo depois de convidados.
Só um encarregado de educação se inscreveu como leitor da biblioteca.
Apesar das diversas estratégias de promoção e marketing implementadas pela BE ainda se nota da parte
dos pais e encarregados de educação pouco envolvimento com as actividades realizadas pela BE.
Os convites, enviados através dos alunos aos encarregados de educação, para diversas iniciativas da
biblioteca parecem não lhes chegar pela ausência de comparência (exº: Feira do Livro, Englishman on the
road).

C.2.5 Abertura da BE à comunidade local.

Evidências
A biblioteca não funciona em horário pós-laboral não abrindo à comunidade local em horário alargado.
Recepção aos encarregados de educação das turmas de 5º ano no inicio do ano lectivo
Envio de convites através dos alunos aos encarregados de educação para participação em projectos da
Biblioteca

Pontos fortes identificados
O convite aos encarregados de educação para se inscreverem como leitores da biblioteca e para
colaborarem com a biblioteca no desenvolvimento de projectos.

Pontos fracos identificados
Não estão reunidas as condições para que a biblioteca possa abrir à comunidade local em horário alargado.
A falta de disponibilidade dos encarregados de educação para se inscreverem como leitores da biblioteca.

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

Motivo da escolha do domínio
O interesse em avaliar o impacto da biblioteca no desenvolvimento de métodos de trabalho e estudo
autónomo pelos alunos, na colaboração com a comunidade educativa na implementação de actividades e
projectos conjuntos direccionados à comunidade educativa.

Nível obtido
3.75

Acções para melhoria
Apelar a um maior envolvimento dos professores colaboradores no apoio ao trabalho autónomo dos alunos
na biblioteca.
Através dos directores de turma utilizar a caderneta do aluno para divulgar as actividades da biblioteca.
Insistir nos mecanismos de marketing da BE que chegam efectivamente ao seu público-alvo.
Continuar convidar os pais/encarregados de educação virem à BE ler, contar uma história, falar sobre a sua
profissão;
Colaborar de modo mais activo com os responsáveis na planificação das tarefas a desenvolver pelos
Núcleos/Clubes.

Observações
--

Nível obtido
3.20

Acções para melhoria
Melhorar a comunicação entre a BE e a comunidade educativa sobre projectos em curso ou em que possam
vir a participar.

Observações
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--

Fontes de evidências

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

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

--

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)

--

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)

--

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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Perfis de desempenho

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

C1.1 A BE fomenta e apoia a aquisição e desenvolvimento de métodos de trabalho e de estudo autónomos
pelos alunos (ver C.1.1. sobre condições de aplicação):
4. 80% ou mais dos alunos avalia positivamente as condições e apoio oferecidos pela biblioteca.

C1.2 A BE dinamiza:
4. Um amplo conjunto de actividades livres, de carácter lúdico e cultural, que correspondem aos interesses e
necessidades dos alunos.

C1.3 Utilização autónoma e voluntária da biblioteca como espaço de lazer e livre fruição dos recursos:
3. A BE facilita esta utilização, permitindo o acesso durante a hora de almoço e todo o período de
permanência de alunos na escola.

C1.4 A BE:
4. Estimula e apoia fortemente a iniciativa e intervenção livre dos alunos.

C1.5 A BE (ver C.1.5. sobre condições de aplicação):
--

C.2 Projectos e Parcerias

C2.1 A BE:
3. Tem algumas parcerias pontuais e é envolvida nos projectos da escola.

C2.2 A BE:
4. Desenvolve um trabalho colaborativo permanente com outras escolas, agrupamentos e BE.

C2.3 A BE:
4. Participa regularmente com outras escolas/ agrupamentos, com a BM/ SABE e outras entidades num
grupo de trabalho concelhio.

C2.4 A BE (ver C.2.4. sobre condições de aplicação):
2. Conta com a presença de alguns pais e EE em certas actividades que organiza.

C2.5 A BE:
3. Viabiliza a utilização dos seus recursos pela comunidade educativa, sobretudo antigos alunos.



Relatório de avaliação
1504010 Escola Básica dos 2.º e 3.º Ciclos da Quinta da Lomba
2011/08/19 10:00:40
12/33

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 biblioteca articulou-se com os departamentos e projectos existentes na Escola, desenvolvendo ao longo do
ano várias actividades que constam no PAA. Com cada departamento da escola foi planificada pelo menos
uma actividade conjunta integrada no PAA do agrupamento, o que comprova que a biblioteca é valorizada
pela comunidade escolar;
A biblioteca apoiou os docentes responsáveis pelas ACND (Formação Cívica, Área de Projecto e Estudo
Acompanhado) quer em actividades previamente planeadas quer nas espontâneas e foi um interveniente por
excelência na implementação do Plano de actividades OPTE. Os professores desenvolvem actividade
colaborativa com a biblioteca verificando-se uma utilização intensiva dos seus recursos no desenvolvimento
de pesquisas pelos alunos em área de projecto;
A biblioteca produziu e divulgou listas bibliográficas relacionadas com a exploração de conteúdos
curriculares e referentes a datas comemorativas e colaborou com o PAM na promoção e realização de jogos
matemáticos na biblioteca.
Os professores de Estudo Acompanhado recorreram com frequência aos materiais disponibilizados pela
biblioteca no âmbito da literacia da informação e avaliaram como muito satisfatória a sessão para
apresentação de materiais e documentos de trabalho que a BE disponibiliza. Os professores presentes
avaliaram informalmente a iniciativa, manifestando-se surpreendidos pela qualidade dos materiais
apresentados e o interesse em participar em outras sessões em que estivesse presente o professor
bibliotecário. A maioria dos materiais aconselhados, no âmbito da literacia da informação é disponibilizada
pela BE há bastante tempo.

Evidências que fundamentam o relatório
Plano Anual de Actividades integra o PAA da Biblioteca.
Projecto Educativo do Agrupamento envolve a biblioteca como um parceiro privilegiado.
Registos de utilização da biblioteca pelos docentes: a utilização da Biblioteca é rentabilizada pelos docentes
e é bastante elevada a taxa de utilização: 44 documentos/professor/ano.
A biblioteca foi utilizada 41 vezes pelos professores com as suas turmas no âmbito das ACND e OPTE.
O plano de actividades OPTE recomenda a biblioteca como um recurso prioritário na realização de tarefas
pelos alunos;
Uma sessão de trabalho com os docentes de Estudo Acompanhado para apresentação de materiais e
documentos de trabalho que a BE disponibiliza que foram disponibilizados em diferentes suportes: dossier
na recepção (suporte papel) , uma Pen Drive e intranet (pasta Z) com todos os documentos de apoio,
requisitados com frequência.

Acções para melhoria
Em colaboração com docentes de diferentes disciplinas produzir maletas com documentos diversificados
adequados ao tratamento de diferentes unidades de ensino ou temas.

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.
A biblioteca realizou sessões no âmbito da formação do utilizador, para todos os alunos de 4º e 5º anos,
envolvendo actividades de pesquisa e consulta.
A Biblioteca editou periodicamente o seu Boletim da BE e regularmente os seus recursos digitais
amplamente divulgados junto da comunidade escolar: blog, site e wikki.
A equipa da biblioteca define como prioritário o apoio à realização de tarefas pelos alunos na área de TIC e
produziu guiões de apoio.

Evidências que fundamentam o relatório
Sessões de formação de utilizadores: para todos os alunos de 4º ano;
Recepção e sessões de formação de utilizadores aos alunos de 5º ano;
Guiões de apoio ao utilizador, em diferentes âmbitos, amplamente divulgados e utilizados;
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Guião de pesquisa no catálogo;
Boletim da BE de edição trimestral;
Blog da biblioteca de actualização semanal;
Taxa de utilização dos computadores da biblioteca: 8,5 utilizações/aluno/ano.

Acções para melhoria
Planificar as sessões de Formação de Utilizadores com os directores de turma, envolvendo-os de modo mais
activo no processo.

Domínio B. Leitura e literacia

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

Relatório de avaliação
No âmbito do Plano Nacional de Leitura mantivemos o dossier de apoio actualizado e com fichas de leitura
de apoio às maletas.
Os registos permitem concluir que os professores de Língua Portuguesa fazem uma utilização intensiva das
maletas do PNL que contém conjuntos de obras, recomendadas pelo PNL, para leitura orientada na sala de
aula.
Produção de maletas de leitura com obras organizadas por autor, com os livros da colecção de clássicos da
literatura portuguesa contados às crianças, (oferta do Jornal «SOL»).
Maletas com obras para leitura orientada na sala de aula seleccionadas com a colaboração dos professores
de Língua Portuguesa,
Produção de uma listagem bibliográfica das obras disponíveis nas maletas, para leitura orientada na sala de
aula, divulgada aos professores de Língua Portuguesa;
Livro do Mês: a divulgação do Livro do Mês dá a conhecer todos os meses uma obra, um escritor, pôde ser
consultada mensalmente na recepção da biblioteca, nos painéis e no blog da biblioteca;
Listagens bibliográficas elaboradas por temas da actualidade, de apoio à actividade docente, datas
comemorativas, apoio a Formação cívica, Área de Projecto, Estudo Acompanhado, etc.
Comemoração do Mês Internacional das Bibliotecas Escolares associando-o à e concurso de marcadores de
livros;
Hora do conto na biblioteca associada à recepção aos alunos de 5º ano e aos seus encarregados de
educação;
Divulgação no blog da biblioteca de trabalhos realizados pelos alunos do 9º ano e a professora de Língua
Portuguesa, no âmbito da aplicação do acordo ortográfico.

Evidências que fundamentam o relatório
Registos da comemoração do Mês Internacional das Bibliotecas Escolares; Concurso de caligramas em
parceria com a disciplina de EVT;Listagem com propostas de aquisições apresentadas pelos departamentos;
Registos de aquisições (facturas); Verba disponibilizada pelo Plano Nacional de Leitura: 625 euros;Registos
de utilização das maletas do PNL; Feira do Livro;Recepção aos alunos de 5º ano e aos encarregados de
educação;empréstimos para consulta local: 11005 empréstimos; empréstimos para consulta domiciliária: 683
empréstimos;Plano Geral de Actividades de OPTE e registos de utilizações da Biblioteca para OPTE: 23
requisições;Taxa de utilização dos computadores da biblioteca: 8,5 utilizações/aluno/ano.
Catálogo online; Exposições bibliográficas; Livro do Mês (divulgação online e no painel à entrada da BE).
Blog; Wiki; Site; Boletim da BE; Informando
Fotos e registos vídeo; Plano Anual de actividades inclui actividades com os agrupamentos no âmbito da
promoção da leitura;
Powerpoints produzidos pela BE, disponíveis para consulta e descarga online; Caixa de sugestões; Listas
bibliográficas em suporte papel e online.

Acções para melhoria
Envolver de modo mais eficaz os encarregados de educação e professores de Língua Portuguesa: propor o
empréstimo, na sala de aula, pelos professores de LP de obras por autor (conjuntos SOL) para leitura em
família e proposta de uma tarefa a realizar em casa com os encarregados de educação no âmbito da leitura.

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

Relatório de avaliação
Planificação de iniciativas relacionadas com a leitura e literacia em articulação com os departamentos
(concurso de marcadores de livros; concurso de caligramas);
Exposições bibliográficas fornecidas a pedido dos departamentos ou relacionadas com temas diversificados
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e actuais;
Criação de condições de espaço e de tempo para a leitura individual e por prazer;
Disponibilização de recursos documentais diversificados e actualizados;
Acompanhamento e apoio aos alunos na selecção de documentação e no uso e produção da informação;
Sessões de leitura em voz alta na biblioteca para os alunos do 5º ano e encarregados de educação dos
alunos do 5º ano e alunos do pré e 1º ciclo;
Integração da biblioteca e os seus recursos nas funções docentes relacionadas com o desenvolvimento de
competências de leitura;
Articulação com o Plano Nacional de Leitura;
Planificação conjunta de actividades com Departamento Curricular de Línguas: semana da Língua
portuguesa, Concurso Lê o livro, recria a capa, Feira do livro. Exposição de trabalhos concorrentes ao
concurso «Lê o livro, recria a capa» na Biblioteca Municipal do Barreiro.

Evidências que fundamentam o relatório
Projecto educativo; Plano Anual de Actividades do Agrupamento; Projectos curriculares de turma;
Registos de utilização; Total de movimentos: 11688 empréstimos
PNL: dossier PNL, fichas de leitura, guiões de apoio, registos de utilização de obras do PNL, maletas PNL;
Guião para Encarregados de Educação;
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: Blog do 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;

Acções para melhoria
--

B.3. Impacto do trabalho da BE nas atitudes e competências dos alunos, no âmbito da leitura e da literacia.

Relatório de avaliação
Utilização da biblioteca como espaço de trabalho preferencial para a realização de trabalho e pesquisas
autónomas pelos alunos: a frequência da Biblioteca é muito significativa e os alunos assumem a Biblioteca
como um recurso fundamental para a sua aprendizagem, usando-a quase diariamente para leitura
informativa, recreativa, estudar e fazer os trabalhos de casa. Os registos de utilização dos computadores
revelam uma opção acentuada pela pesquisa de informação e leitura em ambientes digitais. Os alunos
interagem com facilidade com os equipamentos e ambientes de informação variados disponíveis. Utilizam
com regularidade a caixa de opinião sendo as mensagens deixadas sensatas nas suas sugestões e bastante
favoráveis de um modo geral à actuação da biblioteca.

Evidências que fundamentam o relatório
Elevada taxa de acesso dos alunos à biblioteca para utilização autónoma; Elevada taxa de utilização dos
recursos da biblioteca;
Utilização da caixa de opinião para o registo de sugestões de aquisição dos alunos para a aquisição de
material livro;
Registos de utilização da Biblioteca: 6200 acessos e 11500 movimentos. Total de acessos aos
computadores: 4600 na biblioteca e 2107 na sala de informática.

Acções para melhoria
--

Domínio D. Gestão da biblioteca escolar

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

Relatório de avaliação
A biblioteca encontra-se integrada no agrupamento, é valorizada pelos Órgãos de Gestão e está
contemplada nos documentos institucionais do Agrupamento;
Apesar de não lhe ser atribuída uma verba anual, reconhecendo a sua importância para o agrupamento, a
Direcção apoia com regularidade a actualização do espólio e este ano lectivo a biblioteca sofreu obras de
intervenção no valor de 5000 euros, cerca de 500 euros foram utilizados na aquisição de fundo documental e
a maioria das requisições de material feitas pela biblioteca foram atendidas
A biblioteca corresponde às necessidades da comunidade escolar, sendo bastante utilizada pelos alunos
quer nas várias actividades promovidas quer pela leitura de presença e domiciliária (dados disponíveis na
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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
Faz-se uma boa gestão da base de leitores com a criação de cartões de leitor para leitura óptica, que agiliza
os movimentos na biblioteca.
O catálogo encontra-se totalmente informatizado e está disponível para consulta online na base de dados da
RBE em:
http://212.55.143.29/bibliopac/bin/wxis.exe/bibliopac/?IsisScript=bibliopac/bin/bibliopac.xic&db=EBQLOMBA&lang=P&start=cfg-
drel. É feita uma gestão integrada das bibliotecas escolares do agrupamento: são elaboradas propostas
conjuntas para o Plano Anual de Actividades do Agrupamento com a EB1/JI do Agrupamento e as
responsáveis reúnem com regularidade quer formal quer informalmente.
A biblioteca da EB1 dispõe desde o início deste ano lectivo do seu catálogo informatizado e o módulo de
circulação e empréstimo foi implementado, a partir do 2º período, o que constitui uma mais-valia para o
controle e agilização dos empréstimos.
A professora bibliotecária participou em todas as reuniões para que foi convocada nomeadamente as
convocadas pela RBE, pelo Grupo Concelhio de Bibliotecas Escolares/SABE que incluiu no seu plano de
trabalho a realização de algumas sessões de formação de apoio à actividade bibliotecária. A professora
bibliotecária integra e intervém de modo activo no Conselho Pedagógico; A RBE atribui-nos uma verba de
6500 euros, 3500 para aquisição de mobiliário e 3000 para reforço documental.

Evidências que fundamentam o relatório
O plano anual de actividades da Biblioteca articula-se com o plano anual de actividades do agrupamento; o
regulamento interno do agrupamento contempla a missão e objectivos da biblioteca, a organização funcional
do seu espaço, a gestão dos recursos humanos que lhe são afectos e os serviços que presta à comunidade
escolar; o Projecto Educativo menciona de modo explícito a importância que estes serviços técnico-
pedagógicos prestam ao Agrupamento;
O horário da Biblioteca responde as necessidades dos utilizadores;
Convocatórias para reuniões;
Presença da coordenadora da equipa das BE no CP (ver actas);
Site da BE; Blog da BE; Boletim da Biblioteca
Facturas;
Instrumentos e modelo de auto-avaliação das BE
Documentos: Política de desenvolvimento da colecção; Normas de Funcionamento das Bibliotecas Escolares
do Agrupamento.

Acções para melhoria
Reforçar a articulação de objectivos e de trabalho com departamentos e docentes.

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

Relatório de avaliação
A equipa é constituída pela professora bibliotecária da EB 2,3, a professora bibliotecária 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;
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. Participou em diversas
acções de formação certificadas e propostas ou pelo SABE, RBE ou Centro de Formação de Professores.
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; mancha horária da equipa cobre o horário de abertura da biblioteca na
totalidade.

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.
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D.3. Gestão da colecção/da informação.

Relatório de avaliação
Apresentação e aprovação, no Conselho Pedagógico, do Plano de desenvolvimento da colecção para as
bibliotecas do Agrupamento;
Adequação dos recursos: a colecção responde de modo satisfatório às necessidades dos utilizadores. A
aquisição de documentos para a biblioteca é feita em colaboração e de acordo com as necessidades com os
departamentos;
O Catálogo online está integrado na base de dados da RBE e disponível online 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 e 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 2010/2011 registaram-se 14628 requisições de documentos;
A Biblioteca desenvolve estratégias de marketing diversificadas para dar a conhecer os serviços que presta,
online (blog, site e wiki), em suporte papel (boletim da biblioteca) e painéis.

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; 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.

Fontes de evidências

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

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

--

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)

--

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)

--

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)

--

Síntese geral da avaliação das BE do agrupamento

O preenchimento deste quadro só se aplica aos Agrupamentos. Apesar de feito no espaço da aplicação da
escola sede, pretende ser uma síntese breve e geral da avaliação realizada ao nível das bibliotecas do
Agrupamento, de modo a facilitar uma visão global do seu desempenho e a adopção de uma política de
gestão integrada que promova o seu desenvolvimento harmonioso e articulado.

Identificar domínio/ subdomínios avaliados e níveis obtidos em cada BE
Projectos, parcerias e actividades livres e de abertura à comunidade
Níveis obtidos:
C.1 Apoio a actividades livres, extra-curriculares e de enriquecimento curricular
Níveis obtidos:Biblioteca escolar da Escola Básica 2,3 de Quinta da Lomba - 3.75
Biblioteca escolar EB1/JI de Telha Nova nº 1- 3.00
C.2 Projectos e Parcerias
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Níveis obtidos: Biblioteca escolar da Escola Básica 2,3 de Quinta da Lomba - 3.20
Biblioteca escolar EB1/JI de Telha Nova nº 1- 3.00

Pontos fortes
Existe uma política de colaboração entre as duas bibliotecas escolares do agrupamento, fazendo-se uma
gestão integrada. As bibliotecas: utilizam muito satisfatoriamente os recursos tecnológicos na melhoria da
informação e comunicação, designadamente no acesso da comunidade escolar à biblioteca digital e ao
catálogo online; são espaços organizados e apelativos, onde são dinamizadas actividades 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 no PNL e na Rede de Bibliotecas
Escolares.

Pontos fracos
Pouco envolvimento, participação e iniciativa dos encarregados educação.

Acções para melhoria
Melhorar a comunicação com a comunidade educativa sobre projectos em curso ou em que possam vir a
participar.
Insistir nos mecanismos de marketing que chegam efectivamente ao público-alvo.
Apelar a um maior envolvimento dos professores titulares no apoio ao trabalho autónomo dos alunos na
biblioteca.
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Secção C

Domínio A. Apoio ao desenvolvimento curricular

Ano de incidência da avaliação.
--

Data de apresentação ao Conselho Pedagógico.
--

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

Nível obtido
--

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

Recomendações do Conselho Pedagógico
--

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

Nível obtido
--

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

Recomendações do Conselho Pedagógico
--

Domínio B. Leitura e literacia

Ano de incidência da avaliação.
20092010

Data de apresentação ao Conselho Pedagógico.
2010/09/06

Nível obtido
3

Resultados das acções de melhoria implementadas, após avaliação, para o subdomínio.
Para promover a importância da leitura e literacia, dar a conhecer a biblioteca aos encarregados de
educação e incentivar a requisição de obras para consulta domiciliária foi organizada uma actividade de
recepção aos encarregados de educação de todas as turmas de 5º ano. O pedido para que passassem a
frequentar assiduamente a biblioteca, requisitando obras do seu interesse pessoal ou acompanhando os
seus educandos nas escolhas literárias não foi correspondido apesar de os EE terem manifestado o seu
agrado pelo modo como foram recebidos. Os docentes fazem um uso bastante intensivo da Biblioteca porém
a maioria continua a considerar desnecessário planificar as actividades na biblioteca com a equipa. As
aquisições foram realizadas com a colaboração dos departamentos e fez-se um esforço de divulgação do
catálogo elaborando-se listagens bibliográficas que nem sempre foram percepcionadas pelo publico alvo.
Numa perspectiva na maioria dos casos lúdica, os alunos continuam a considerar a biblioteca como o lugar
ideal da escola para ocupação dos seus tempos livres.

Recomendações do Conselho Pedagógico
Na sequência da análise do relatório de auto-avaliação da Biblioteca Escolar, foram propostas algumas
recomendações no sentido de minorizar ou solucionar alguns problemas detectados, designadamente no
que se refere à articulação curricular da Biblioteca Escolar com as estruturas de coordenação educativa e
supervisão pedagógica: 1) actualização do fundo documental (sobretudo no que diz respeito ao primeiro
ciclo); 2) maior sistematização quanto à planificação de actividades que envolvam a Comunidade Escolar; 3)
alargamento do emprestimo domiciliário aos Encarregados de Educação; 4) maior incentivo aos alunos para
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utilização do espaço e dos recursos da Biblioteca Escolar no âmbito da elaboração de trabalhos de pesquisa
; 5) realização de reuniões de grupo disciplinar e de departamento curicular para que os docentes tomem
conhecimento dos materiais adquiridos e dos recursos disponíveis na Biblioteca Escolar; 6) planificação de
actividades a realizar na Biblioteca Escolar, ou com recurso aos materiais aí existentes, quer no âmbito das
áreas curriculares não disciplinares, nomeadamente no que diz respeito à Área de Estudo Acompanhado e
em relação ao desenvolvimento de competências ligadas à literacia, quer no contexto das actividades de
substituição; 7) atribuição, por parte do Ministério da Educação, de uma verba específica para a Biblioteca
Escolar, de forma a viabilizar a actualização periódica do fundo documental. Todas estas recomendações
foram aprovadas por unanimidade.

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

Ano de incidência da avaliação.
20102011

Data de apresentação ao Conselho Pedagógico.
--

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

Nível obtido
3

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

Recomendações do Conselho Pedagógico
--

C.2. Projectos e Parcerias

Nível obtido
3

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

Recomendações do Conselho Pedagógico
--

Domínio D. Gestão da biblioteca escolar

Ano de incidência da avaliação.
--

Data de apresentação ao Conselho Pedagógico.
--

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

Nível obtido
--

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

Recomendações do Conselho Pedagógico
--

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

Nível obtido
--

Resultados das acções de melhoria implementadas, após avaliação, para o subdomínio.
--
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Recomendações do Conselho Pedagógico
--

D.3. Gestão da colecção/da informação.

Nível obtido
--

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

Recomendações do Conselho Pedagógico
--

Observações

--
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QA3. Questionário aos alunos

1. Identificação

Masculino 29 43.9%
Feminino 37 56.1%

2. Frequento o ano de escolaridade seguinte:

5.º 11 15.7%
6.º 24 34.3%
7.º 12 17.1%
8.º 19 27.1%
9.º 4 5.7%

2.1 Frequento o Ensino Básico:

Regular 70 100.0%

2.2 Frequento o Ensino Secundário:
sem respostas

3. Com que frequência costumas usar a biblioteca escolar (BE) para além das actividades lectivas?

Todos os dias. 31 44.3%
Uma ou duas vezes por semana. 30 42.9%
Uma ou duas vezes por mês. 3 4.3%
Uma ou duas vezes por período. 2 2.9%
Muito raramente e de forma irregular. 4 5.7%



Relatório de avaliação
1504010 Escola Básica dos 2.º e 3.º Ciclos da Quinta da Lomba
2011/08/19 10:00:40
22/33

4. Com que objectivos mais utilizas a biblioteca fora do período de aulas?
Indica as três situações mais frequentes.

4.1 Situação 1

Requisitar livros ou outros materiais para casa. 24 11.4%
Ler o que me apetece. 15 7.1%
Jogar. 12 5.7%
Ver um filme. 13 6.2%
Ouvir música. 7 3.3%
Utilizar a Internet. 42 20.0%
Conviver/ conversar com outros colegas. 26 12.4%
Estudar ou realizar trabalhos. 48 22.9%
Fazer os trabalhos de casa. 22 10.5%
Participar em Actividades Extra Curriculares: clubes, projectos, outros. 1 0.5%

4.2 Situação 2
sem respostas

4.3 Situação 3
sem respostas

5. Qual a tua opinião geral sobre as actividades culturais dinamizadas pela BE?
Exposições, espectáculos, palestras, debates, sessões de poesia, teatro, concursos, celebração de efemérides, ciclos de cinema, outros.

5.1 São numerosas?

Sim 47 72.3%
Não 18 27.7%
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5.2 São diversificadas?

Sim 56 88.9%
Não 7 11.1%

5.3 São interessantes?

Sim 66 97.1%
Não 2 2.9%

6. Qual a tua opinião sobre a BE?
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6.1 O horário é adequado aos teus interesses e necessidades?

Sim 58 82.9%
Não 12 17.1%

6.2 O espaço é agradável e atractivo para os alunos?

Sim 65 94.2%
Não 4 5.8%

6.3 O ambiente é calmo e favorável à utilização ao mesmo tempo por vários alunos e grupos em actividades
diferentes?

Sim 58 85.3%
Não 10 14.7%
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6.4 É fácil encontrar os documentos de que precisas?

Sim 59 84.3%
Não 11 15.7%

6.5 Os livros são actuais e de acordo com os teus interesses?

Sim 56 80.0%
Não 14 20.0%

6.6 Os CD, DVD e jogos que a BE põe ao teu dispor para ocupares os teus tempos livres ou requisitares
para casa são do teu agrado?
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Sim 57 81.4%
Não 13 18.6%

6.7 Os computadores da BE são em número suficiente?

Sim 17 27.9%
Não 44 72.1%

6.8 A BE apoia-te nas tuas actividades livres e de estudo?

Sim 61 91.0%
Não 6 9.0%
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7. Participas em algum clube, projecto ou Actividade Extra Curricular relacionada com a BE?

Clube de fotografia. 4 21.1%
Clube de leitura. 3 15.8%
Clube de rádio. 4 21.1%
Jornal. 1 5.3%
Núcleo de “Amigos da Biblioteca”/ monitores. 4 21.1%
Oficina de Escrita Criativa. 3 15.8%

8. Consideras que a BE contribui para desenvolver a boa convivência, o espírito de iniciativa e de
entreajuda e a auto-confiança dos alunos?

Sim 61 91.0%
Não 6 9.0%

9. Completa as frases:
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QEE3. Questionário aos pais e encarregados de educação

Ano de escolaridade do educando

5.º 54 41.5%
6.º 23 17.7%
7.º 14 10.8%
8.º 18 13.8%
9.º 21 16.2%

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

Sim 72 46.8%
Não 82 53.2%

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

Frequentemente 79 51.0%
Ocasionalmente 63 40.6%
Nunca 13 8.4%
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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?

Frequentemente 3 1.9%
Ocasionalmente 20 12.8%
Nunca 133 85.3%

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.)

Frequentemente 9 5.9%
Ocasionalmente 46 30.1%
Nunca 98 64.1%
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5. Costuma receber informações sobre actividades desenvolvidas pela biblioteca escolar?

Frequentemente 22 14.3%
Ocasionalmente 59 38.3%
Nunca 73 47.4%

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

Frequentemente 5 3.2%
Ocasionalmente 10 6.4%
Nunca 141 90.4%
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6.1 Em caso afirmativo, indique em que situações – pode assinalar uma ou várias hipóteses:

Como leitor/ animador de leitura. 2 12.5%
Como voluntário, auxiliando na abertura e funcionamento da biblioteca. 2 12.5%
Como apoiante, contribuindo com recursos materiais ou financeiros. 12 75.0%

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

Sim 137 91.3%
Não 13 8.7%

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

Importante 151 96.8%
Pouco importante 5 3.2%
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GO5. Grelha de observação da utilização da biblioteca pelos alunos em contexto livre

1. Desenvolve actividades lúdicas de leitura, visionamento de filmes, jogos, …
sem respostas

2. Realiza actividades livres de pesquisa e de estudo.
sem respostas

3. Sabe organizar a sua própria aprendizagem, revelando autonomia na execução independente das suas
tarefas escolares, incluindo TPC.
sem respostas

4. Explora informação de diferentes tipos de documentos (livros, dossiês temáticos, Internet, outros).
sem respostas

5. Utiliza estratégias diversificadas de leitura e registo de informação (toma notas, elabora fichas de leitura,
faz resumos, executa esquemas, outros).
sem respostas

6. Produz e edita trabalhos escritos recorrendo sempre que necessário ao uso do computador.
sem respostas

7. Cultiva um clima de liberdade e de responsabilidade quando utiliza a BE de forma livre e por sua iniciativa.
sem respostas

8. Desenvolve um clima de boa convivência e entreajuda quando utiliza a BE de forma livre e por sua
iniciativa.
sem respostas

9. Mostra iniciativa e capacidade de concretização nas actividades e projectos da sua responsabilidade.
sem respostas

10. Demonstra interesse e revela empenho quando participa em actividades propostas pela BE.
sem respostas

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, possibilitando o registo do panorama ao
longo de um ano lectivo, por exemplo. Assim, a primeira observação corresponderá à situação inicial do aluno ou grupo de alunos, servindo de referência e de elemento de
comparação na análise evolutiva. Nos 1º e 2º ciclos do Ensino Básico algumas das competências listadas devem ser trabalhadas com o apoio do professor e/ou da BE. O
registo das observações diz respeito ao total de níveis 1, 2, 3 ou 4 atribuídos em cada item ao conjunto dos alunos ou grupos observados. Se se pretender discriminar essas
observações por grupo ou aluno, terão de ser enviados aos responsáveis pela observação tantos exemplares quantos os grupos ou alunos a observar.


