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Relatório de avaliação

Contexto e caracterização

1. Contexto

1.1 Escola/agrupamento
1504010 Escola Básica da Quinta da Lomba, Barreiro

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

1.3 Oferta Curricular
Educação Tecnológica

1.4. Dados Escolares

1.4.1. Taxa média de transição/conclusão
86.00%

1.4.2. Taxa de abandono escolar
0.00%

1.4.3. Nº de alunos com apoios educativos
142

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 160 13 8.12%
6.º Ano 126 12 9.52%

Total 2.º Ciclo 286.0 25.0
7.º Ano 145 19 13.10%
8.º Ano 100 9 9.00%
9.º Ano 98 12 12.24%

Total 3.º Ciclo 343.0 40.0
10.º Ano -- -- --
11.º Ano -- -- --
12.º Ano -- -- --

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

Total 629.0 65.0

Departamento/ outros
intervenientes com
funções pedagógicas

N.º de
Docentes

N.º de
inquiridos

%

-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
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-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
Docentes 67 31 46.27%

Total 67.0 31.0

Pais/ encarregados de
educação

N.º N.º de
inquiridos

%

-- -- -- --

Outros a definir N.º N.º de
inquiridos

%

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

Total 0.0 0.0
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Secção A

D. Gestão da biblioteca escolar

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

D.1.1 Integração/ação da BE na escola/agrupamento

Evidências
A BE é referida na documentação institucional que define os objetivos e regula o funcionamento da escola:
PEE, PCE, RI e PCT;
O RI contempla a biblioteca nos seguintes aspetos: organização funcional do espaço; organização e gestão
de recursos de informação; gestão de recursos humanos afetos à BE; serviços prestados à comunidade
escolar no âmbito do Projeto Educativo e Regimento de funcionamento da BE, em anexo ao RI.
No questionário à Diretora da escola, a mesma refere que a BE consta de forma explícita nos documentos
normativos, sendo encarada como um recurso pedagógico fundamental e encontra-se envolvida nas grandes
finalidades e nas prioridades educativas da escola. Nesse sentido, a escola inclui a BE na formulação e
desenvolvimento da sua missão, princípios e objetivos estratégicos e de aprendizagem.
A biblioteca inclui no PAA atividades que se relacionam com o currículo, devidamente planificadas e
articuladas com os departamentos no início do cada ano letivo.
O plano anual de atividades da BE relaciona-se em termos de objetivos operacionais com o plano anual de
atividades da escola, colocando a BE ao seu serviço.
A BE colabora com os docentes e com os alunos na realização de trabalhos, de pesquisas, na exposição e
divulgação de trabalhos, na promoção da leitura e literacias, transformando progressivamente a BE no centro
nevrálgico da escola, de acordo com a análise de dados recolhidos dos questionários e das grelhas de
observação. Do exposto, infere-se que a BE começa a ser o centro de ação de atividades na escola, dando
visibilidade à comunidade educativa, sendo encarada como um recurso fundamental.
A professora bibliotecária tem assento e participa no Conselho Pedagógico, desencadeando ações com vista
à partilha, discussão e aprovação da missão e objetivos da BE.
A professora bibliotecária é coordenadora dos projetos de desenvolvimento do agrupamento e participou em
todas as reuniões para que foi convocada, divulgando o seu teor aos elementos do Conselho Pedagógico.
Com o objetivo de adequar os seus objetivos, recursos e atividades ao currículo nacional, ao projeto
curricular de escola e aos planos curriculares das turmas realizaram-se na biblioteca 36 aulas de apoio ao
desenvolvimento curricular
Atas do Conselho Pedagógico - a BE é referenciada em algumas atas do Conselho Pedagógico:
apresentação do MABE; da avaliação do cumprimento de atividades integradas no Plano de Atividades, e na
recolha de recomendações do Conselho Pedagógico ao

Pontos fortes identificados
A BE é contemplada no funcionamento global da escola que a integra, na formulação e desenvolvimento da
sua missão, princípios e objetivos estratégicos e operacionais;
Integração e articulação do P.A.A da BE com o P.A.A do agrupamento;
Os departamentos incluem no Plano Anual de Atividades, atividades articuladas com a biblioteca;
Assento do professor bibliotecário no Conselho Pedagógico.

Pontos fracos identificados
Alguns docentes não reconhecem ainda as vantagens de utilizar a a biblioteca como um recurso e em
parceria com a equipa;
Esporádicas reuniões formais articuladas com os departamentos;
Esporádica articulação sistemática no apoio ao desenvolvimento curricular entre a BE e os departamentos,
no sentido de rentabilizar os recursos da BE.

D.1.2 Valorização da BE pelos órgãos de direção, administração e gestão da escola/agrupamento

Evidências
A Direção apoia a BE pelo seu reconhecimento explícito nos documentos normativos de escola,
acompanhando o seu trabalho com regularidade, através da realização de encontros regulares com a
professora bibliotecária, observação de atividades, difundindo-as junto de outras instituições – CK1.
Mantém-se com a Direção um diálogo constante objetivando a partilha de dificuldades e sucessos, a
implementação de ações de melhoria e a otimização de recursos e possibilidades de trabalho.
A BE não dispõe de uma verba anual para o seu funcionamento, porém a direção tem contribuído de modo
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decisivo para a renovação de equipamento e para a atualização da coleção.
A biblioteca beneficiou da atribuição de uma verba pela RBE de 6500 euros para aquisição de fundo
documental e renovação de algum mobiliário.
Também do PNL recebemos 800 euros para aquisição de fundo documental partilhados com a outra
biblioteca do agrupamento numa perspetiva de Gestão Integrada.
Apesar de à professora bibliotecária ter sido atribuída a lecionação de uma turma de matemática, reduzindo-
se substancialmente o seu tempo de permanência na biblioteca, a equipa pedagógica organizou-se de modo
a manter a biblioteca em funcionamento continuamente, entre as 8.30 e as 17.00 horas, durante toda a
semana à exceção de 5ª feira entre as 12.45 e as 14.30, período reservado às reuniões no Agrupamento.
A assistente operacional, de afetação permanente à biblioteca, desempenha de modo autónomo as tarefas
que lhe estão atribuídas, tem-se valorizado no local de trabalho e revela-se uma mais-valia na equipa.
45% dos docentes inquiridos avaliam como muito bom, a definição de programas formativos e de trabalho
com departamentos e docentes, 42% como bom e 13% como razoável.
52% dos docentes consideram o trabalho articulado com os docentes e apoio ao desenvolvimento curricular
como muito bom, 36% bom e 13%razoável.
No CK1 referem-se como implementados mas a requerer ações para a melhoria alguns pontos para cuja
resolução dependerá a ação da tutela (MEC).

Pontos fortes identificados
O professor bibliotecário articula a sua atividade com a Direção e apesar de não ser atribuído um orçamento
anual à BE a maioria das suas propostas são correspondidas, mantendo-se um diálogo constante com a
direção, partilhando-se dificuldades e sucessos;
A BE está assim contemplada nos projetos e atividades educativas e curriculares da escola;
Os docentes valorizam o papel da BE e integram-na, de forma progressiva, nas suas práticas pedagógicas.

Pontos fracos identificados
A BE não dispõe de um orçamento anual que possa gerir de acordo com algumas necessidades imediatas.

D.1.3 Resposta da BE às necessidades da escola/agrupamento

Evidências
O horário da BE é contínuo e alargado: de 2ª feira a 6ª feira, das 8.25h às 17h com encerramento à 5ª entre
as 12.35 e as 14.25h;
91% dos alunos considera que o horário da BE é adequado e corresponde às suas necessidades de acesso;

99 % dos alunos considera que o regulamento de funcionamento da BE é adequado e responde às suas
necessidades;
55% dos alunos frequentam a biblioteca uma ou duas vezes por semana;
98.5% refere que se sente apoiado pela equipa quando procura um livro, precisa de realizar uma pesquisa
ou fazer um trabalho;
58% dos docentes faz um balanço muito bom do impacto da Biblioteca Escolar na escola e no apoio
enquanto docente, bom 36% e razoável 7%;
52% dos professores considera muito bom, 45% bom e 3% razoável o horário de abertura da BE;
Ao nível da capacidade de contribuir para melhorar a qualidade do trabalho escolar e o nível de
competências dos alunos os docentes classificaram essa capacidade como 61.3%muito boa, 29% como boa
e 10% como razoável;
77% dos docentes considera muito eficaz a gestão da biblioteca e capaz de favorecer o trabalho com os
alunos e a articulação com o currículo, 23% respondem razoavelmente.
Os serviços da BE respondem, de forma progressiva, às metas do PEE e do PCE e é usada como local de
lazer e de trabalho pelos seus utilizadores assim foram efetuados 13925 empréstimos, correspondentes a
uma taxa de utilização da coleção de 193% e uma média de 22 documentos emprestados por utilizador;
1179 empréstimos domiciliários, numa taxa anual de 23%; 9400 leituras de presença, numa taxa anual de
130%; 3346 requisições para a sala de aula, numa taxa anual de 46%;
Estes dados permitem-nos aferir que a BE é utilizada como um recurso de aprendizagem, como local de
trabalho e de lazer: na definição de programas formativos e de trabalho com departamentos e docentes, 45%
dos docentes inquiridos avaliam como sendo muito bom e 42% como bom; e razoável 13%;
A rentabilização deste espaço prende-se igualmente com o apoio prestado pela BE no acesso aos
computadores que registam uma utilização intensiva: 5200 requisições para produção de trabalhos;
A BE apoiou a leitura, através da realização periódica da Hora do Conto;
A promoção da leitura das obras integradas nas maletas do PNL com disponibilização de documentos de
apoio à leitura orientada, textos e guiões de leitura (cerca de 80) aos professores na pasta Z acessível aos
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docentes intranet;
Mensalmente promoveu-se o Livro do Mês incentivando o empréstimo

Pontos fortes identificados
A BE funciona em horário contínuo e acompanha as necessidades de ocupação dos tempos escolares,
respondendo às necessidades da escola;
A BE está integrada no funcionamento global da escola e regista uma utilização da parte dos utilizadores
bastante elevada, nas suas diferentes vertentes: utilização lúdica, utilização para leitura, informação e
estudo, utilização dos equipamentos informáticos na vertente lúdica e na vertente de realização de
trabalhos/produção de informação;
A BE desenvolveu um conjunto diversificado de atividades e projetos, divulgados no blogue, que envolveram
um número considerável de elementos da comunidade educativa.
A biblioteca corresponde às solicitações de acompanhamento dos utilizadores, tal como consta dos dados
dos questionários realizados aos alunos, regista níveis de acesso de 88% do número total de utilizadores:
dos 629 alunos da escola 554 foram pelo menos uma vez à biblioteca.
Os docentes integram a BE e os seus recursos, principalmente no desenvolvimento de aulas de OPTE, no
apoio ao desenvolvimento curricular e na articulação de atividades e de projetos. Dos 69 professores da
escola 46 foram pelo menos uma vez à biblioteca.
Alguns procedimentos da BE foram implementados com sucesso: requisição de documentos livro e não livro
de apoio às aulas OPTE; a Hora do Conto, em articulação com a coordenadora do departamento de
Línguas, que envolveu alunos dos três ciclos de ensino do agrupamento; rentabilização dos computadores
do PTE para ocupação de tempos livres e para produção de trabalhos;
A BE está integrada no funcionamento global da escola e regista índices de utilização bastante elevados.

Pontos fracos identificados
A atribuição da lecionação de uma turma de matemática (3 blocos de 90 minutos), à bibliotecária afetou de
modo significativo a sua disponibilidade para trabalhar na biblioteca, com todas as implicações daí
decorrentes.

D.1.4 Avaliação da BE na escola/agrupamento

Evidências
A elaboração e apresentação deste relatório comprovam que a BE implementa um sistema de autoavaliação
contínuo;
Os órgãos de gestão e administração são envolvidos no processo de autoavaliação da BE, uma vez que os
relatórios de avaliação são sempre apresentados aos membros do Conselho Pedagógico no inicio de cada
ano letivo emitindo o mesmo o seu parecer e recomendações para melhoria quando se justifique.

Pontos fortes identificados
A aplicação do MABE, um ótimo instrumento pedagógico e orientador, e seus instrumentos de recolha de
informação, permite identificar os pontos e fortes e fracos e a proposição ações para melhoria, integrando-as
no processo de planeamento sistemático.

Pontos fracos identificados
A elaboração do MABE com a necessidade de apresentar evidências para todos os fatores críticos de
sucesso, revela-se por vezes uma tarefa consumidora de tempo, de que a equipa não dispõe, face à
repetição exaustiva das mesmas evidências para os diferentes indicadores avaliados.

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

D.2.1 Liderança do professor bibliotecário na escola/agrupamento

Evidências
74% dos docentes inquiridos avaliam a capacidade de liderança do professor bibliotecário, do trabalho com
os docentes e alunos e desempenho ao nível da gestão da BE, como muito boa, 19% como boa, razoável
3% e fraco 3%;
77% dos professores considera muito eficaz, 23% razoável, a gestão da biblioteca escolar e capaz de
favorecer o trabalho com os alunos e a articulação com o currículo;
61% dos professores inquiridos consideram muito boa, a capacidade de contribuir para melhorar a qualidade
do trabalho escolar e o nível de competências dos alunos como bom 29% e razoável 10%;
52% dos professores inquiridos consideram o trabalho curricular com os docentes e apoio ao
desenvolvimento curricular como muito bom e 36% como bom e razoável 13%;
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45% dos docentes inquiridos enunciam que, na definição de programas formativos e de trabalho com os
docentes, a interação da BE com a escola é muito boa, 42% afirmam que é bom e 13% consideram-na
razoável;
57% dos alunos classifica como muito bom o trabalho global do professor bibliotecário/equipa no acesso à
BE, no apoio à pesquisa de informação e na realização de trabalhos(QA), bom 40% e razoável 3%;
Capacidade de liderança do professor bibliotecário, trabalho com os departamentos, docentes e alunos e
desempenho ao nível de gestão da BE: muito bom 74%; Bom 19%; Razoável 3%; Fraco 3%;
Das percentagens apresentadas, infere-se a liderança positiva e inequívoca da professora bibliotecária, dado
o trabalho sistemático e comunicativo com os órgãos de direção, administração e gestão, com os
departamentos e demais estruturas pedagógicas;
Com maior incidência no início do ano letivo, mas também ao longo do mesmo, o professor bibliotecário e
equipa procederam a um diagnóstico da ação da BE na escola, identificando problemas, pontos fracos e
também capacidades, possibilidades e pontos fortes, construindo, a partir do diagnóstico, um Plano de Ação
e um Plano Anual de Atividades, de acordo com o que foi diagnosticado, levando assim a BE a reforçar a
sua ação no apoio ao funcionamento da escola e às atividades de ensino/aprendizagem.
Esta análise constante possibilita a redefinição, sempre que necessário, de procedimentos e práticas, com
vista a melhorar o funcionamento do serviço;
A professora bibliotecária é um membro ativo da comunidade educativa, mobilizando a equipa para o
cumprimento dos objetivos da BE e sua integração na escola;

Pontos fortes identificados
A bibliotecária possui um nível de formação adequado às funções que desempenha, desenvolve uma boa
gestão e uma liderança forte, mobilizando a equipa e a escola para o uso da BE, gerindo bem a equipa e
implementando serviços de biblioteca na escola, criando condições de igualdade no acesso a este serviço.
Exerce uma gestão boa, procurando mobilizar a equipa e restante comunidade educativa para o valor e o
trabalho com a BE, explícito no questionário aos docentes e alunos.

Pontos fracos identificados
O professor bibliotecário necessita de mais apoio junto dos seus pares no lançamento e aplicação de
desafios.

D.2.2 Adequação dos recursos humanos às necessidades de funcionamento da BE na escola/agrupamento

Evidências
A equipa integra uma assistente operacional, cuja eficiência e eficácia rentabiliza o trabalho da BE;
A equipa apresenta uma atitude proativa apoiando todas as atividades e projetos que envolvem a biblioteca;
Os membros da equipa desenvolvem trabalho colaborativo na difusão de atividades e projetos, interagindo
com a comunidade escolar em múltiplas atividades;
No balanço global da BE, na vida da escola e no apoio ao trabalho dos docentes, 65% consideram-no como
muito bom e 35% bom;
16% dos alunos consideram o trabalho global da BE como muito bom, 51% como bom, 25% suficiente e
3,8% como insuficiente;
99 % dos alunos afirma que a equipa apoia e ajuda na procura de livros quando estes precisam de fazer
pesquisas e/ou trabalhos.
(QD)52% dos docentes reconhecem como muito bom o trabalho articulado com os docentes e apoio ao
desenvolvimento curricular, 36% bom e 13% razoável;
91% dos alunos considera que a BE os informa acerca dos materiais existentes e das atividades que realiza;

48% consideram muito bom o trabalho da equipa na criação de instrumentos de apoio ao trabalho escolar e
aos utilizadores , 39% bom e 13% razoável;
Existe igualmente um acompanhamento sistemático aos alunos na realização dos trabalhos: 99% dos alunos
inquiridos consideram que a equipa da BE os apoia na pesquisa de informação e no apoio à realização de
trabalhos e respetivas literacias e muito bom 68%, bom 26%, razoável 7%, a criação de condições para a
promoção da leitura e da literacia, (induzindo, desta forma, comportamentos de acesso e uso de recursos,
mediando progressiva e eficazmente as necessidades dos utilizadores e as fontes de informação);
A professora bibliotecária e a equipa pedagógica formam alunos para o uso da BE: a BE organizou
atividades de formação de utilizadores, para todas as turmas de 5º ano, no inicio do ano letivo, com o
objetivo de esclarecer sobre as formas como está organizada, ensinar a utilizar os diferentes serviços (guia
do utilizador), promovendo o valor da BE e a sua rentabilização. Na semana da leitura, realizou-se também
para todas as turmas de 5º ano uma atividade de pesquisa e consulta (Bibliopaper) com o objetivo de
reforçar a formação dos utilizadores e a sua autonomia na utilização dos recursos da BE;
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Para os alunos do 4º ano do agrupamento realizou-se uma atividade de orientação na biblioteca e na escola
que irão frequentar no próximo ano letivo.

Pontos fortes identificados
A equipa pedagógica responde bem às necessidades da escola e às solicitações dos seus utilizadores;
A equipa dinamiza a biblioteca escolar, em colaboração com a professora bibliotecária, induzindo
comportamentos e hábitos de acesso à BE, procurando sempre garantir uma mediação eficaz entre as
necessidades dos utilizadores e as fontes de informação/recursos, promovendo as possibilidades de trabalho
facultadas pela BE e, sobretudo, formar os alunos para o uso da BE, das diferentes literacias, orientando e
acompanhando o seu trabalho;
Avaliação positiva da BE pelos docentes e alunos, no que diz respeito à criação de instrumentos de apoio
aos utilizadores, na criação de condições de acesso e de acompanhamento dos utilizadores.

Pontos fracos identificados
A equipa não envolve docentes de diferentes departamentos;
Os elementos que integram a equipa (2) têm qualquer tipo de formação na área das BE.

D.2.3 Adequação da BE em termos de espaço às necessidades da escola/agrupamento

Evidências
Obras realizadas na biblioteca em 2011 com o apoio da Direção (no valor de cerca de 5000 euros)
contribuíram para a valorização do espaço;
Atribuição de verba pela RBE para renovação de mobiliário antiquado (3500 euros);
Planta da BE;
Registos de observação de funcionamento;
99% dos alunos considera que a área da BE é adequada para circular à vontade e realizar bem os trabalhos;

61% dos professores considera muito bom, 29% bom e 10%razoável, a área, a organização do espaço, o
mobiliário existente e condições de acomodação nas deslocações com alunos;

Pontos fortes identificados
A BE adequa-se em termos de espaço às necessidades da escola;
O mobiliário, renovado em alguns aspetos, no ano letivo 2010/2011 corresponde às recomendações da RBE,
às necessidades e ao nível etário dos alunos;
Os alunos sentem-se bem na biblioteca que, para além de ser o local de trabalho escolhido por um número
significativo, funciona também numa perspetiva de ocupação de tempos livres e local privilegiado de
encontro e convívio.

Pontos fracos identificados
--

D.2.4 Adequação dos computadores e equipamentos tecnológicos ao trabalho da BE e dos utilizadores na
escola/agrupamento.

Evidências
QD: 42% dos professores entende que o número, a atualização e a adequação dos equipamentos
tecnológicos da biblioteca é muito bom, 42% bom e 16% razoável;
91% dos alunos considera que os computadores respondem às suas necessidades.

Pontos fortes identificados
A implementação do Plano Tecnológico da Educação na nossa escola permitiu a instalação de
computadores na biblioteca em número adequado ao espaço disponível;
Os equipamentos são destinados prioritariamente à realização de trabalhos e correspondem de modo
bastante satisfatório às solicitações dos utilizadores.

Pontos fracos identificados
A não atribuição de horas ao professor de TIC, pelo Ministério da Educação, para realizar tarefas de
manutenção nos equipamentos tecnológicos da BE contribui para que alguns problemas no presente e
provavelmente futuros não sejam resolvidos.

D.3 Gestão da coleção/da informação.

D.3.1 Planeamento/ gestão da coleção de acordo com a inventariação das necessidades curriculares e dos
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utilizadores da escola/agrupamento

Evidências
O desenvolvimento da coleção faz-se de forma planeada, de acordo com uma avaliação sistemática da
coleção e com os critérios formalizados na Política de Desenvolvimento da Coleção;
A Política de Desenvolvimento da Coleção foi elaborada em articulação com o SABE e discutida e aprovada
em C.P, garantindo consistência ao trabalho da equipa e consta dos documentos da BE;
No início de cada ano letivo, pedem-se sugestões de aquisição de fundo documental aos departamentos, de
acordo com as suas necessidades, o que contribui para o enriquecimento do espólio em documentação
relacionada com as áreas curriculares;
Com o apoio da direção procede-se a uma atualização sistemática da coleção, num processo integrado e
contínuo de avaliação da mesma;
O desenvolvimento da coleção faz-se ainda através de um investimento equilibrado entre a aquisição de
documentação impressa e a aquisição de documentação audiovisual e multimédia, averiguadas as
necessidades, a pertinência das sugestões, a abrangência da utilização dos documentos, a relação
preço/qualidade das obras, a adequação das mesmas às faixas etárias/níveis de ensino dos alunos e a
utilidade/rentabilização da obra em termos de apoio ao desenvolvimento curricular e ao desenvolvimento de
hábitos de leitura, elementos que constam da política de desenvolvimento da coleção;
A coleção é equilibrada relativamente às diferentes áreas, disponibilizando um nível de recursos de
informação diversificado, com áreas mais procuradas e requisitadas, registando-se os maiores índices de
utilização da classe 8, tendo em conta a elevada procura das maletas de leitura do PNL;
Face às exigências que se deparam à BE e à escola, em função das novas dinâmicas internas e externas,
nem sempre é fácil proceder à atualização e investimento dos recursos de informação, no entanto, os
recursos de informação têm progressivamente respondido às necessidades do currículo, do PEE e dos
planos curriculares de turma;
Estão definidas as normas para a selecção, desbaste, aquisição e circulação dos recursos de informação, de
acordo com o Manual de Procedimentos;
A taxa anual de renovação da coleção foi de 3,7%.

Pontos fortes identificados
Existe uma política documental definida para o agrupamento e o desenvolvimento da coleção realiza-se,
tendo em conta os princípios definidos na Política de Desenvolvimento da Coleção;
A coleção responde relativamente bem às necessidades de informação da escola e é equilibrada no que se
refere às diferentes áreas e no que se refere aos diferentes suportes, permitindo que a população escolar
que serve encontre a informação requerida.
Taxa de empréstimo domiciliário: 23%

Pontos fracos identificados
Não existe o hábito de partilha de documentação com outras BE e com a Biblioteca Municipal;

D.3.2 Adequação dos livros e de outros recursos de informação (no local e em linha) às necessidades
curriculares e aos interesses dos utilizadores na escola/agrupamento.

Evidências
A coleção possui uma extensão e uma abrangência relativamente boas e a qualidade dos recursos de
informação são também relativamente adequados às
necessidades da escola;
Presentemente, a coleção possui um acervo de 7200 documentos: 319 documentos vídeo 188 documentos
áudio 227 documentos multimédia, tal como consta da base de dados da RBE;
Foi registada a aquisição de 265 novos documentos em diferentes suportes resultantes de verba atribuída
pela RBE e pelo PNL;
A coleção regista: 1179 empréstimos domiciliários, correspondendo a uma taxa anual de 23% e 13000
leituras de presença (local e para a sala de aula), numa taxa anual de 177%;
A taxa de utilização da coleção é de 193% correspondendo a uma média de 22 documentos emprestados
por utilizador;
Os recursos de informação respondem progressivamente às necessidades do currículo, do Projecto
Educativo de Escola e dos Projectos Curriculares de
Escola: À questão “Encontras os livros ou outros documentos que procuras” 97% dos alunos responderam
afirmativamente;
A mesma percentagem de alunos considerou que os livros são atuais e com informação de qualidade; 92%
considerou a documentação variada: DVD, CD e informação online.
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Á questão “Adequação da coleção às necessidades pessoais de documentação e ao trabalho pedagógico
com os alunos” 45% dos professores avaliaram como muito bom e 42% bom. Em relação à atualidade dos
fundos documentais 29% avaliaram como muito bom e 61.3% bom e em relação à diversidade da coleção
em áreas temáticas e em suportes, incluindo recursos organizados em linha 37% responderam muito Bom e
53% bom.

Pontos fortes identificados
A coleção possui uma extensão e uma abrangência boas e a qualidade dos recursos de informação são
também adequados às necessidades da escola;
A coleção inclui documentação relativa às áreas curriculares e de utilização recreativa, garantindo condições
de acesso a todos os utilizadores;
Os livros e outros recursos de informação são, em geral, adequados à faixa etária, à curiosidade intelectual e
aos interesses dos utilizadores;
A coleção é muito usada pelos alunos e os dados estatísticos apresentados mostram que os alunos
recorrem à coleção para ler, para se recrear ou para satisfazer as suas necessidades de informação;
A BE apoia os alunos nas escolhas de fundo documental recreativo ou de trabalho;
Os recursos de informação são periodicamente atualizados face às necessidades dos utilizadores, a BE
respondeu progressivamente às necessidades da escola, melhorando a qualidade, variedade e relevância
destes recursos, consequência da avaliação contínua da coleção e respetiva inventariação das
necessidades de recursos de informação.

Pontos fracos identificados
Os alunos detetam carências no fundo documental ao nível dos jornais e revistas.

D.3.3 Uso da coleção pelos utilizadores da escola/agrupamento

Evidências
A coleção regista: 1179 empréstimos domiciliários, correspondendo a uma taxa anual de 23% e 13000
leituras de presença (local e para a sala de aula), numa taxa anual de 177%;
A taxa de utilização da coleção é de 193%;
Progressivamente o empréstimo domiciliário tem sido implementado e os recursos de informação revelam-se
suficientes para as necessidades da escola. Estes dados estatísticos são significativos, uma vez que os
alunos procuram recursos documentais para se recrearem ou para o
trabalho escolar:
37% dos alunos inquiridos vão todos os dias à BE; 55% vão uma ou duas vezes por semana; apenas 1,5%
dos alunos inquiridos utilizam muito raramente este serviço;
Os recursos de informação são adequados à faixa etária, à curiosidade intelectual e aos interesses dos
alunos:
97% dos alunos inquiridos encontram facilmente os livros ou documentos que procuram e consideram que
os livros e outros documentos são actuais e têm informação com qualidade;
Á questão “Adequação da coleção às necessidades pessoais de documentação e ao trabalho pedagógico
com os alunos” 45% dos professores avaliaram como muito bom e 42% bom. Em relação à atualidade dos
fundos documentais 29% avaliaram como muito bom e 61.3% bom e em relação à diversidade da coleção
em áreas temáticas e em suportes, incluindo recursos organizados em linha 37% responderam muito bom
53% bom;
A equipa produz instrumentos de apoio ao uso da informação e desenvolve competências de investigação
junto dos utilizadores;
A professora bibliotecária e a equipa pedagógica formam alunos para o uso da BE: no início do ano letivo, a
BE organizou atividades de formação de
utilizadores com todas as turmas de 5º ano com o objetivo de esclarecer sobre as formas como está
organizada, ensinar a utilizar os diferentes serviços (guia do utilizador), promovendo o valor da BE e
rentabilizar este centro de recursos;
Na semana da leitura, face ao envolvimento da comunidade educativa, reforçou-se a formação de
utilizadores, com a realização de um Bibliopaper para todos os alunos do 5º ano com implicações nos níveis
de autonomia apresentados pelos elementos da comunidade educativa;
A BE apoia a leitura, através da realização de sessões da Hora do Conto e a disponibilização de textos e
guiões de leitura de apoio a obras recomendadas pelo PNL.

Pontos fortes identificados
O catálogo está totalmente informatizado.
A BE apoia os alunos nas escolhas de fundo documental recreativo ou de trabalho, tal como consta dos
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dados recolhidos dos questionários dos alunos;
Os registos referem a elevada utilização da BE por parte dos alunos; Os dados estatísticos apresentados
mostram que os alunos recorrem à coleção para ler, para se recrear ou para satisfazer as suas
necessidades de informação;
A coleção é também usada com frequência pelos docentes, que requisitam documentos livro e não livro para
utilização na sala de aula.

Pontos fracos identificados
Não existe um guião de pesquisa de informação uniformizado.
Os docentes nem sempre orientam bibliograficamente os alunos no uso da coleção.

D.3.4 Organização da informação. Informatização da coleção

Evidências
A informação está organizada segundo um sistema de classificação normalizado, é utilizada a Classificação
Decimal Universal (CDU). Todo o fundo documental se encontra catalogado, quer o material livro, quer o
material não livro, a colecção inclui recursos em linha na página da RBE, na página Web da escola e no
blogue da BE, o catálogo está totalmente informatizado e colocado à disposição dos utilizadores, garantindo
uma recuperação eficaz da informação;
A informação está organizada de acordo com a CDU, tal como consta no número 8 do CK3 e foi
implementada com sucesso. A utilização do Bibliobase permite a gestão bibliográfica automatizada,
simplificando os processos ligados à circulação dos documentos impressos e não impressos, à difusão e
pesquisa de informação, agilizando os dados estatísticos da BE e respectiva utilização avaliativa. A
Indexação, encontra-se numa fase avançada. A biblioteca colaborou este ano no projeto Index RBE;
O catálogo está disponível online através do site da RBE e é periodicamente atualizado, existe igualmente
uma ligação do sítio e do blogue da BE para a página da RBE.

Pontos fortes identificados
O catálogo está totalmente informatizado e disponível online.

Pontos fracos identificados
--

D.3.5 Difusão da informação

Evidências
Desenvolveu-se uma política de difusão permanente de informação com recurso a diversas ferramentas
Web: blogue, sítio da Biblioteca, youtube, scribd etc. incentivando o diálogo e desenvolvendo processos
formativos ou criativos com os utilizadores;
Criação de instrumentos de promoção da coleção e divulgação de recursos de informação: folhetos,
cartazes, guiões de leitura e listas bibliográficas de autores, divulgação do livro do mês.

Pontos fortes identificados
A BE desenvolve uma política permanente de difusão da informação, através do blogue que regista mais de
15000 visitantes.

Pontos fracos identificados
--

Quadro Síntese
D. Gestão da biblioteca escolar

Motivo da escolha do domínio
Este dominio foi o primeiro a ser avaliado quando o Modelo de Autoavaliação das Bibliotecas Escolares
ainda se encontrava em fase de desenvolvimento. A nossa escola foi selecionada como pioneira na fase de
testagem do modelo. Há quatro anos identificámos alguns pontos fracos no funcionamento da nossa
biblioteca no domínio da gestão. Por recomendação do Conselho Pedagógico ou sugestão a própria equipa
propusémos ações de melhoria. Verificámos que a maioria das propostas para a melhoria que fizemos foram
implementadas com sucesso. Quisemos fazer uma reavaliação.

Nível obtido
4.00

Ações para melhoria
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Realizar reuniões formais com os diversos departamentos do agrupamento para discutir e definir os
objectivos e missão da BE, de forma a promover, ainda mais, a articulação dos objectivos de trabalho no
apoio ao desenvolvimento curricular e à leitura e literacias. O apoio à leitura e respectivas literacias da
informação, tecnológicas e digitais devem, nesse sentido, ser uma prática sistemática deste serviço;
Envolver os encarregados de educação nas mais-valias que a BE pode facultar; Criar dinâmicas de
promoção cultural mais alargadas, difundindo-as, de modo a envolver toda a comunidade educativa;
Promover os recursos e actividades da BE, potencializando as actividades e projectos em articulação e
colaboração com recurso a diferentes ambientes digitais; Reforçar o uso das TIC e os recursos WEB,
incrementando o desenvolvimento das competências digitais e tecnológicas, assim como das literacias da
informação, promovendo a utilização de um modelo de pesquisa uniformizado e aprovado na escola.

Observações
--

Nível obtido
3.60

Ações para melhoria
Reforçar as condições de acesso aos recursos e reforçar as estratégias de acompanhamento e de formação
dos utilizadores.
Promover, de forma sistemática e continuada, o desenvolvimento dos hábitos e do gosto pela leitura e das
competências a ela associadas, através da integração da BE no trabalho curricular dos docentes, assim
como no desenvolvimento dos hábitos de leitura, de forma contínua e sistemática e na planificação avaliativa
dos serviços e recursos, atuando de acordo com os resultados. Definir objectivos, delinear actividades,
trabalhar em articulação com as restantes bibliotecas e escolas e desenvolver políticas de cooperação com o
exterior. Reforçar a acção da BE no apoio às actividades de ensino/aprendizagem.

Observações
--

Nível obtido
3.57

Ações para melhoria
Solicitar a atribuição regular de uma verba anual, com o intuito de manter a colecção mais actualizada, indo
de encontro a todas as necessidades da escola, reforçando as áreas que apresentam mais carências; A
colecção integra recursos em linha, mas não explora completamente as vantagens e possibilidades que o
paradigma digital introduz, quer na difusão da informação, quer na produção de informação digital em linha,
relacionada com os projectos curriculares e actividades em desenvolvimento na escola e com outras
bibliotecas, nomeadamente o recurso contínuo a newletters e fóruns de discussão partilhados; O empréstimo
domiciliário por parte dos docentes regista índices muito baixos, ainda que sejam eles a dar orientações
bibliográficas aos seus alunos dos recursos de informação a serem utilizados e disponíveis na biblioteca;
Necessidade de recorrer a diferentes meios e a novos dispositivos facultados pela Web, com o objectivo de
incrementar, ainda mais, a difusão de informação, bem como o uso da colecção; Promover a rede de partilha
de recursos documentais e de pesquisa/ organização de informação com o SABE, da BM, permitindo a sua
rentabilização e circulação entre as bibliotecas do concelho; Necessidade de organizar melhor a informação
digital em linha ou impressa, relacionada com o desenvolvimento curricular, projetos curriculares ou
atividades em desenvolvimento na escola.

Observações
--

Fontes de evidências

Neste item pode transcrever/ incluir excertos de diferentes documentos.
Limite máximo de 2500 caracteres.

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

--

Documentos pedagógicos da Escola/Agrupamento
(Planificações dos departamentos, ACND, AEC, SAE, PTE-TIC, OTE, projetos curriculares das turmas, orientações/ recomendações do CP, trabalhos de alunos, resultados
de avaliação dos alunos, outros)
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--

Documentos de Gestão da BE
(Plano de Ação, Plano Anual de Atividades, acordos de parceria, Política de Desenvolvimento da Coleção, Manual de Procedimentos, Regimento, horário, relatórios, plantas,
inventários, outros)

--

Documentos de funcionamento e dinamização da BE
(Atas/ registos de reuniões/ contactos, registos de projetos/ atividades realizados, estatísticas da BE, materiais de apoio produzidos e editados, catálogo e outras ferramentas
utilizadas, resultados de avaliação da coleção, outros)

--
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Perfis de desempenho

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

D1.1 Integração da BE no funcionamento global da escola e inclusão na formulação e desenvolvimento da
sua missão, princípios e objetivos estratégicos e operacionais:
4. A BE Está bem integrada e contemplada.

D1.2 Reconhecimento do valor da BE pelos órgãos de direção, administração e gestão e garantia de
condições em termos de recursos humanos com qualidade e de verba para o seu funcionamento:
4. Reconhecem o valor da BE, garantindo boas condições.

D1.3 A BE assume-se e é entendida como um recurso ativo ao serviço da escola / O professor bibliotecário
integra o CP / Os órgãos de direção, administração e gestão reconhecem o valor da articulação/planificação
entre a BE e os vários departamentos curriculares e demais estruturas de coordenação educativa e
supervisão pedagógica:
4. Sim, por todos./ Sim / Sim, estabelecendo estratégias.

D1.4 A BE faculta serviços e articula atividades/projetos com a escola:
4. Faculta serviços de grande qualidade e articula atividades/projetos com a escola – 80% ou mais avalia
positivamente o trabalho da BE.

D1.5 A BE:
4. Tem horário contínuo e alargado, responde eficazmente, faculta acompanhamento/formação e regista
utilização igual ou superior a 80%.

D1.6 A BE:
4. Implementa um sistema de avaliação sistemático que controla o processo de funcionamento, identificando
pontos fracos e fortes e fomentando a melhoria da qualidade.

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

D2.1 O professor bibliotecário possui formação:
4. Muito adequada ao seu conteúdo funcional, nos termos da legislação vigente (10 pontos ou mais).

D2.2 O professor bibliotecário:
3. Exerce uma boa gestão, procurando mobilizar a equipa e a escola – 60 a 79% avaliam muito
positivamente este item.

D2.3 A equipa é, no que respeita às competências e número dos seus elementos:
3. Adequada. Tem o seu conteúdo funcional bem definido e responde bem às solicitações dos utilizadores.

D2.4 Condições de espaço, mobiliário e equipamento da BE:
4. A BE apresenta condições muito boas, garantindo uma utilização individual e em grupo e a satisfação das
necessidades dos utilizadores.

D2.5 Nível dos equipamentos tecnológicos (hardware e software) disponibilizados pela BE:
4. Bom nível, respondendo muito bem às necessidades da escola – 80% ou mais dos utilizadores avaliam
positivamente este item.

D.3 Gestão da coleção/da informação.

D3.1 A coleção:
4. Responde muito bem às necessidades de informação da escola e é equilibrada nos suportes e diferentes
áreas.

D3.2 Uso da Coleção pelos docentes e alunos no desenvolvimento das suas atividades, para ler, para se
recrear ou para satisfazer necessidades de informação:
4. Muito usada – 80% ou mais dos docentes e 80% ou mais dos alunos recorrem à coleção.

D3.3 O catálogo:
4. Está totalmente informatizado e inclui recursos em linha, também devidamente organizados.

D3.4 Existe uma política documental definida para a escola e o desenvolvimento da coleção realiza-se, tendo
em conta os princípios definidos na Política de desenvolvimento da coleção (PDC):
4. Sim.
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D3.5 A BE conta com uma verba anual para atualização da coleção:
3. Sim.

D3.6 Existe uma rede partilhada de documentação entre as várias BE/ escolas/JI e, a nível local, com outras
bibliotecas e com a BM:
2. Sim, mas funciona com limitações.

D3.7 A BE desenvolve uma política permanente de difusão da informação com o objetivo de divulgar
recursos de informação e incentivar o seu uso:
4. Sim, de forma permanente.
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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 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 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 recomendadas pelos professores aos seus alunos;
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.

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;
A utilização da Biblioteca é rentabilizada pelos docentes e é bastante elevada a taxa de utilização: 67% dos
professores da escola recorreram à biblioteca;
A biblioteca foi utilizada 36 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.

Ações para melhoria
Em colaboração com docentes de diferentes disciplinas propôr a produção de 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 e 7º anos,
envolvendo actividades de pesquisa e consulta;
A Biblioteca actualizou sistematicamente os seus recursos digitais, que utiliza para se promover,
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, 5º e 7º anos;
Receção aos alunos de 5º ano;
Guiões de apoio ao utilizador, em diferentes âmbitos,amplamente divulgados e utilizados;
Guião de pesquisa no catálogo;
Blogue da biblioteca com atualização semanal;
Taxa de utilização dos computadores da biblioteca: 9 utilizações/aluno/ano;
88% dos alunos da escola recorreram aos serviços da biblioteca.

Ações para melhoria
Planificar as sessões de formação de utilizadores com os diretores de turma, envolvendo-os de modo mais
ativo no processo.
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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 documentos de
apoio às obras integradas nas 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;
Maletas com obras para leitura orientada na sala de aula seleccionadas com a colaboração dos professores
de Língua Portuguesa;
Elaboração de documentos de apoio (guiões de leitura e textos) às obras integradas nas maletas – cerca de
80 documentos disponíveis em suporte digital, intranet;
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 blogue da biblioteca;
Listagens bibliográficas elaboradas por temas da actualidade, de apoio à atividade docente, datas
comemorativas, apoio a Formação cívica, Estudo Acompanhado, etc.
Hora do conto na biblioteca associada à recepção aos alunos de 5º ano e aos seus encarregados de
educação;
Comemoração da semana da leitura com a realização de um bibliopaper para todos os alunos do 5º ano;
Realização de uma atividade para todos os alunos do 7º ano em colaboração com a disciplina de Geografia:
Com Tintin na Biblioteca;
Realização de sessões de leitura com o tema Histórias de arrepiar para alunos de 5º e 6º ano;
Teatro de sombras para todas as turmas do 2º ano do agrupamento;
Edição de uma brochura de apoio à aplicação do acordo ortográfico.

Evidências que fundamentam o relatório
Registos do Concurso de caligramas planificado 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: 800euros; Verba disponibilizada pela RBE: 6500 euros.
Registos de elevada utilização das maletas do PNL; Receção aos alunos de 5º ano e aos encarregados de
educação; Empréstimos para consulta local: 12700 empréstimos; empréstimos para consulta domiciliária:
1179
empréstimos; Taxa de utilização dos computadores da biblioteca: 9 utilizações/aluno/ano. Catálogo online;
Exposições bibliográficas; Livro do Mês (divulgação online e no painel à entrada da BE). Blog; Wiki; Site;
Informando; Fotos e registos vídeo; Listas bibliográficas em suporte papel e online.

Ações 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 caligramas; Com Tintin na Biblioteca, Teatro de Sombras; Lê o livro recria a capa);
Oficina Saramago em parceria com diversas entidades dos concelhos de Barreiro e Moita;
Exposições bibliográficas fornecidas a pedido dos departamentos ou relacionadas com temas diversificados
e atuais;
Criação de condições de espaço e de tempo para a leitura individual e por prazer;
Disponibilização de recursos documentais diversificados e atualizados;
Acompanhamento e apoio aos alunos na seleção 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.
Integração da biblioteca e os seus recursos nas funções docentes relacionadas com o desenvolvimento de
competências de leitura;
Sessões de leitura em voz alta na biblioteca para os alunos de 6º, 7º e 9º ano;
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Articulação com o Plano Nacional de Leitura;
Planificação conjunta de actividades com Departamento Curricular de Línguas no âmbito da Semana da
Língua portuguesa.

Evidências que fundamentam o relatório
Projecto educativo; Plano Anual de Actividades do Agrupamento; Projectos curriculares de turma;
Registos de utilização- Total de movimentos: 13925 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, Guiões de pesquisa, Powerpoints, fichas de leitura,
listas bibliográficas, Blog da BE, Site da BE, Wikis da BE; Registo de Planificações.

Ações 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: 13925 movimentos. Total de acessos aos computadores: 5183.
Média de documentos emprestados por utilizador: 22.

Ações para melhoria
--

Domínio C. Projetos, parcerias e atividades livres e de abertura à comunidade

C.1. Apoio a atividades 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 e exposição «Recria a Capa», Concurso e exposição de Presépios, Concurso «O
Natal da Matemática», Concurso «Ovo da Páscoa», Exposição «Ovo da Páscoa»;
A Biblioteca apoiou a realização de exposições no átrio e no seu espaço no âmbito do plano anual de
actividades;
A Biblioteca planificou uma atividade de pesquisa, consulta e reconhecimento do espaço escolar para os
alunos do 4º ano
da EB1/JI de Telha Nova e uma atividade de pesquisa e consulta para todos os alunos de 7º ano.

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

Ações 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. Projetos e parcerias
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Relatório de avaliação
Sessão de acolhimento na Biblioteca para Pais/EE dos alunos de 5º ano;
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;
As professoras bibliotecárias participaram em todas as reuniões do Grupo Concelhio de Bibliotecas
Escolares/SABE;
No âmbito da parceria com a RBE a professora bibliotecária participou em todas as reuniões do Grupo
Concelhio de Bibliotecas Escolares convocadas pela Coordenadora Interconcelhia.

Evidências que fundamentam o relatório
Plano Anual de Actividade; cartazes; brochuras; registos no Blogue, registos de reuniões

Ações para melhoria
Promover maior participação da Biblioteca em projectos e parcerias planificadas e desenvolvidas com os
departamentos.

Fontes de evidências

Neste item pode transcrever/ incluir excertos de diferentes documentos.
Limite máximo de 2500 caracteres.

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

--

Documentos pedagógicos da Escola/Agrupamento
(Planificações dos departamentos, ACND, AEC, SAE, PTE-TIC, OTE, projetos curriculares das turmas, orientações/ recomendações do CP, trabalhos de alunos, resultados
de avaliação dos alunos, outros)

--

Documentos de Gestão da BE
(Plano de Ação, Plano Anual de Atividades, acordos de parceria, Política de Desenvolvimento da Coleção, Manual de Procedimentos, Regimento, horário, relatórios, plantas,
inventários, outros)

--

Documentos de funcionamento e dinamização da BE
(Atas/ registos de reuniões/ contactos, registos de projetos/ atividades realizados, estatísticas da BE, materiais de apoio produzidos e editados, catálogo e outras ferramentas
utilizadas, resultados de avaliação da coleção, 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
Articulação da BE com a escola/agrupamento. Acesso e serviços prestados pela BE.Nível obtido 4.
D.2. Condições humanas e materiais para a prestação dos serviços.Nível obtido 3.60
D.3. Gestão da coleção/da informação.Nível obtido 3.57

Pontos fortes
As bibliotecas do agrupamento 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. As BE estão integradas no funcionamento global da escola e registam índices de utilização
bastante elevados. Os docentes valorizam o papel das BE e integram-nas, de forma progressiva, nas suas
práticas pedagógicas.
O professor bibliotecário articula a sua atividade com a direção e apesar de não ser atribuído um orçamento
anual às BE a maioria das suas propostas são correspondidas, mantendo-se um diálogo constante com a
direção, partilhando-se dificuldades e sucessos. As BE desenvolveram um conjunto diversificado de



Relatório de avaliação
1504010 Escola Básica da Quinta da Lomba, Barreiro
2012/08/22 23:19:50
19/46

atividades e projetos que envolveram um número considerável de elementos da comunidade educativa.

Pontos fracos
As BE não dispõem de um orçamento anual que possa gerir de acordo com algumas necessidades
imediatas. O professor bibliotecário necessita de mais apoio junto dos seus pares no lançamento e aplicação
de desafios. A atribuição de horas de apoio à professora bibliotecária da escola do 1º ciclo e da lecionação
de uma turma de matemática (3 blocos de 90 minutos), à bibliotecária da escola sede afetou de modo muito
significativo a sua disponibilidade para o trabalho nas bibliotecas, com todas as implicações daí decorrentes.
Os membros da equipa têm formação insuficiente na área das bibliotecas.
Existem poucas reuniões formais articuladas com os departamentos e não existe uma articulação
sistemática no apoio ao desenvolvimento curricular entre a BE e os departamentos, rentabilizando-se os
recursos da BE. Os docentes nem sempre orientam bibliograficamente os alunos no uso da coleção. Os
professores não reconhecem a importância na utilização de um guião de pesquisa de informação
uniformizado.
Não se regista partilha de documentação com outras BE e com a BM. Os alunos detetam carências no fundo
documental ao nível dos jornais e revistas.
A elaboração deste relatório e a necessidade de apresentar evidências para todos os fatores críticos de
sucesso, revela-se por vezes uma tarefa consumidora de tempo, de que a equipa não dispõe, face à
repetição exaustiva das mesmas evidências para os diferentes indicadores avaliados.
A não atribuição de horas ao professor de TIC, pelo Ministério da Educação, para realizar tarefas de
manutenção nos equipamentos tecnológicos contribui para que alguns problemas no presente e
provavelmente futuros não sejam resolvidos.

Ações para melhoria
Sensibilizar os elementos da equipa para a necessidade de formação formal;
Definir estratégias para incrementar o empréstimo domiciliário;
Formalizar a articulação dos Departamentos com as BE;
Atualizar com regularidade o fundo documental solicitando a colaboração dos departamentos na
identificação de áreas deficitárias; Solicitar cada vez mais a colaboração dos docentes com as BE de modo a
integrarem os seus recursos na sua prática pedagógica.
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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 ações 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 ações de melhoria implementadas, após avaliação, para o subdomínio.
--

Recomendações do Conselho Pedagógico
--

Domínio B. Leitura e literacia

Ano de incidência da avaliação.
--

Data de apresentação ao Conselho Pedagógico.
--

Nível obtido
3

Resultados das ações 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
utilização do espaço e dos recursos da Biblioteca Escolar no âmbito da elaboração de trabalhos de pesquisa
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; 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. Projetos, parcerias e atividades livres e de abertura à comunidade

Ano de incidência da avaliação.
2010

Data de apresentação ao Conselho Pedagógico.
--

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

Nível obtido
3

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

Recomendações do Conselho Pedagógico
O Conselho Pedagógico destacou o bom trabalho que a equipa da biblioteca tem realizado e a importância
que a biblioteca tem para toda a comunidade educativa. Os membros do Conselho Pedagógico optaram por
não fazer qualquer tipo de recomendações por reconhecer as limitações que estão a ser impostas ao seu
funcionamento por a professora bibliotecária lecionar uma turma.

C.2. Projetos e parcerias

Nível obtido
3

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

Recomendações do Conselho Pedagógico
--

Domínio D. Gestão da biblioteca escolar

Ano de incidência da avaliação.
2011

Data de apresentação ao Conselho Pedagógico.
--

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

Nível obtido
4

Resultados das ações 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
3

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

Recomendações do Conselho Pedagógico
--

D.3. Gestão da coleção/da informação.

Nível obtido
3

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

Recomendações do Conselho Pedagógico
--

Observações

--
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QA4. Questionário aos alunos

1. Identificação

Masculino 39 60.0%
Feminino 26 40.0%

2. Frequento:

2.1 Ensino Básico:

5.º 13 20.0%
6.º 12 18.5%
7.º 19 29.2%
8.º 9 13.8%
9.º 12 18.5%

2.1.1 Tipo de ensino

Regular 64 100.0%

2.2 Ensino Secundário:
sem respostas

2.2.1 Curso
sem respostas

3. Vais à biblioteca escolar (BE)

Todos os dias 24 36.9%
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Uma ou duas vezes por semana 36 55.4%
Uma ou duas vezes por mês 2 3.1%
Uma ou duas vezes por período 2 3.1%
Muito raramente e de forma irregular 1 1.5%

4.1 O horário da BE é adequado e responde às tuas necessidades de acesso?

Sim 59 90.8%
Não 6 9.2%

4.2 A área da BE é adequada para circulares à vontade e realizares bem os trabalhos.

Sim 64 98.5%
Não 1 1.5%
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4.3 Os computadores respondem às tuas necessidades e têm-te permitido realizar os trabalhos.

Sim 59 90.8%
Não 6 9.2%

4.4 Encontras os livros ou outros documentos que procuras.

Sim 63 96.9%
Não 2 3.1%

4.5 Os livros e outros documentos são atuais e têm informação com qualidade.

Sim 62 96.9%
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Não 2 3.1%

4.6 Na BE existe documentação variada, incluindo: CD, CD-ROM, DVD, e informação "online"?

Sim 58 92.1%
Não 5 7.9%

4.7 O catálogo da BE é útil nas tuas pesquisas?

Sim 48 73.8%
Não 17 26.2%

4.8 A equipa apoia-me quando procuras um livro, precisas de realizar uma pesquisa ou fazer um trabalho,
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se pedires?

Sim 64 98.5%
Não 1 1.5%

4.9 O regulamento de funcionamento da BE é adequado e responde às tuas necessidades?

Sim 64 98.5%
Não 1 1.5%

4.10 A BE informa-te acerca dos materiais existentes e das atividades que realiza?

Sim 58 90.6%
Não 6 9.4%
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5.1 Obras de referência: enciclopédias, dicionários...

Bom 50 76.9%
Razoável 14 21.5%
Fraco 1 1.5%

5.2 Jornais e revistas.

Bom 24 36.9%
Razoável 36 55.4%
Fraco 5 7.7%
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5.3 Livros de literatura.

Bom 52 80.0%
Razoável 13 20.0%

5.4 Livros de tipo informativo.

Bom 48 73.8%
Razoável 16 24.6%
Fraco 1 1.5%

5.5 CD áudio, DVD, jogos.

Bom 36 55.4%
Razoável 20 30.8%
Fraco 9 13.8%
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5.6 Livros para apoio ao estudo e para realização de trabalhos.

Bom 46 71.9%
Razoável 18 28.1%

5.7 Informação organizada acessível através da Internet

Bom 46 70.8%
Razoável 17 26.2%
Fraco 2 3.1%

6. Classifica o trabalho global do professor bibliotecário/ equipa no acesso à BE, no apoio à pesquisa de
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informação e na realização de trabalhos.

Muito bom 37 56.9%
Bom 26 40.0%
Razoável 2 3.1%
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QD4. Questionário aos docentes

Ciclo de Ensino

2.º Ciclo 18 58.1%
3.º Ciclo 13 41.9%

1. Considera a gestão da biblioteca escolar (BE) eficaz e capaz de favorecer o trabalho com os alunos e a
articulação com o currículo?

Muito 24 77.4%
Razoavelmente 7 22.6%

2. Como classifica as condições de acesso e os recursos disponibilizados pela BE?

2.1 Horário de abertura da BE.

Muito Bom 16 51.6%
Bom 14 45.2%
Razoável 1 3.2%
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2.2 Área, organização do espaço, mobiliário existente e condições de acomodação nas deslocações com
alunos.

Muito Bom 19 61.3%
Bom 9 29.0%
Razoável 3 9.7%

2.3 Número, atualização e adequação dos equipamentos tecnológicos da BE.

Muito Bom 13 41.9%
Bom 13 41.9%
Razoável 5 16.1%



Relatório de avaliação
1504010 Escola Básica da Quinta da Lomba, Barreiro
2012/08/22 23:19:50
34/46

2.4 Adequação da coleção às necessidades pessoais de documentação e ao trabalho pedagógico com os
alunos.

Muito Bom 14 45.2%
Bom 13 41.9%
Razoável 4 12.9%

2.5 Atualidade dos fundos documentais.

Muito Bom 9 29.0%
Bom 19 61.3%
Razoável 2 6.5%
Fraco 1 3.2%
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2.6 Diversidade da coleção em áreas temáticas e em suportes, incluindo recursos organizados em linha.

Muito Bom 11 36.7%
Bom 16 53.3%
Razoável 3 10.0%

2.7 Disponibilização de informação relacionada com interesses pessoais/ divulgação de iniciativas.

Muito Bom 14 45.2%
Bom 14 45.2%
Razoável 2 6.5%
Fraco 1 3.2%
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2.8 Disponibilização de informação relacionada com o trabalho escolar/ currículo.

Muito Bom 12 38.7%
Bom 14 45.2%
Razoável 5 16.1%

2.9 Disponibilização de recursos e de ferramentas Web para acesso, produção e difusão de informação.

Muito Bom 8 25.8%
Bom 18 58.1%
Razoável 4 12.9%
Fraco 1 3.2%
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3. Como classifica os serviços prestados pela BE?

3.1 Capacidade de liderança do professor bibliotecário, trabalho com os departamentos, docentes e alunos
e desempenho ao nível de gestão da BE.

Muito Bom 23 74.2%
Bom 6 19.4%
Razoável 1 3.2%
Fraco 1 3.2%

3.2 Capacidade de contribuir para melhorar a qualidade do trabalho escolar e o nível de competências dos
alunos.

Muito Bom 19 61.3%
Bom 9 29.0%
Razoável 3 9.7%
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3.3 Trabalho da equipa na criação de instrumentos de apoio ao trabalho escolar e aos utilizadores.

Muito Bom 15 48.4%
Bom 12 38.7%
Razoável 4 12.9%

3.4 Interação da BE com a escola. Definição de programas formativos e de trabalho com departamentos e
docentes.

Muito Bom 14 45.2%
Bom 13 41.9%
Razoável 4 12.9%
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3.5 Criação de condições de acesso e acompanhamento aos utilizadores na pesquisa e uso da informação.

Muito Bom 14 45.2%
Bom 13 41.9%
Razoável 4 12.9%

3.6 Criação de condições para o uso das TIC e para a exploração e uso qualificado da Internet e
disseminação de ferramentas Web

Muito Bom 9 29.0%
Bom 16 51.6%
Razoável 6 19.4%
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3.7 Criação de condições para a promoção da leitura e da literacia.

Muito Bom 21 67.7%
Bom 8 25.8%
Razoável 2 6.5%

3.8 Trabalho articulado com os docentes e apoio ao desenvolvimento curricular.

Muito Bom 16 51.6%
Bom 11 35.5%
Razoável 4 12.9%
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3.9 Articulação de atividades e partilha de recursos entre as escolas/ bibliotecas no agrupamento.

Muito Bom 15 51.7%
Bom 10 34.5%
Razoável 3 10.3%
Fraco 1 3.4%

4. Faça um balanço global do impacto da BE na vida da escola e no apoio ao seu trabalho enquanto
docente.

Muito Bom 18 58.1%
Bom 11 35.5%
Razoável 2 6.5%
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CK1. Lista de verificação para o diretor(a) da escola/ agrupamento

Esta lista de verificação tem por objetivo identificar a situação da escola/ agrupamento, com o propósito de
melhorar o valor e integração da BE na escola e o seu impacto nas aprendizagens dos alunos.

1. De que forma é a biblioteca escolar (BE) apoiada para se promover a sua integração na escola?
Assinale as situações que correspondem à sua escola/ agrupamento.

1.1 A BE está reconhecida de forma explícita nos documentos normativos – regulamento interno, projeto
educativo, plano anual e plurianual de atividade – da escola/ agrupamento, sendo encarada como um
recurso pedagógico fundamental.

Implementado com sucesso 1 100.0%

1.2 A BE está envolvida nas grandes finalidades e nas prioridades pedagógicas e educativas identificadas
para a escola/ agrupamento.

Implementado com sucesso 1 100.0%

1.3 A BE e o seu trabalho são acompanhados com regularidade, por exemplo, através da realização de
encontros regulares com o professor bibliotecário, da observação de atividades, outros.

Implementado com sucesso 1 100.0%

1.4 O professor bibliotecário e a sua equipa têm apoio e condições para participarem em reuniões que
permitem aprofundar a ligação da BE à escola, por exemplo, reuniões de Conselho Pedagógico,
departamentos, conselhos de turmas, docentes, outros.

Implementado, mas a requerer ações para melhoria 1 100.0%

1.5 A BE tem condições – recursos materiais; verbas anuais – para cumprir os requisitos necessários de
funcionamento de acordo com as orientações da RBE, designadamente para a renovação dos
equipamentos e a atualização da coleção.

Implementado, mas a requerer ações para melhoria 1 100.0%

1.6 A BE tem os recursos humanos necessários – docentes e não docentes – em número, disponibilidade e
em competências para o seu bom funcionamento.

Implementado, mas a requerer ações para melhoria 1 100.0%

1.7 A BE tem condições de trabalho e recursos para facultar serviços de biblioteca a todo o agrupamento.

Implementado com sucesso 1 100.0%

1.8 O processo de avaliação da BE é apoiado, sendo facilitadas as condições necessárias à sua realização.

Implementado com sucesso 1 100.0%

1.9 A autoavaliação da escola/ agrupamento inclui referências concretas à BE, pelo seu contributo para a
qualidade do ensino e da aprendizagem.

Em implementação 1 100.0%

2. De que forma é a BE apoiada para desenvolver as competências e o sucesso dos alunos?
Assinale as situações que correspondem à sua escola/ agrupamento.

2.1 A BE é apoiada para que exista uma maior articulação pedagógica e curricular com os departamentos,
demais estruturas de coordenação educativa e supervisão pedagógica e docentes.

Implementado, mas a requerer ações para melhoria 1 100.0%

2.2 A BE é apoiada para que exista uma maior integração dos seus recursos e possibilidades de trabalho no
processo de planificação e no desenvolvimento das atividades formativas e curriculares.

Implementado, mas a requerer ações para melhoria 1 100.0%

2.3 A BE é apoiada na implementação de procedimentos comuns na escola/ agrupamento para o
desenvolvimento de competências de informação, por exemplo, na utilização de um modelo de pesquisa.

Em implementação 1 100.0%
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2.4 A BE é apoiada na identificação de necessidades de formação para o desenvolvimento das
competências tecnológicas e de literacias de informação dos alunos.

Implementado, mas a requerer ações para melhoria 1 100.0%

2.5 A BE é apoiada na identificação de necessidades de formação para o desenvolvimento das
competências tecnológicas e de literacias de informação dos docentes.

Não se verifica 1 100.0%

2.6 A BE é apoiada nas suas iniciativas para promover as competências de leitura – mobilização dos
docentes, criação e candidatura a projetos, aquisição/disponibilização atempada de novos documentos,
outros.

Implementado, mas a requerer ações para melhoria 1 100.0%

2.7 A BE é envolvida nas decisões relacionadas com a política de gestão da informação dentro da escola/
agrupamento e a sua ligação ao PTE e a outros projetos.

Implementado, mas a requerer ações para melhoria 1 100.0%
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CK2. Lista de verificação para o professor bibliotecário

Assinale a sua situação em relação a cada indicador.

1. Tem um nível de formação aprofundado e continua a investir na melhoria e atualização das suas
competências.

Implementado, mas a requerer ações para melhoria 1 100.0%

2. Desenvolve uma boa gestão e uma liderança forte, mobilizando a equipa e a escola/ agrupamento para o
uso da BE e dos seus recursos.

Implementado, mas a requerer ações para melhoria 1 100.0%

3. Gere a equipa, fomentando boas relações interpessoais. Cria situações de formação em contexto e
incentiva a equipa a recorrer à autoformação e a formação externa, para melhorar o nível das suas
competências.

Implementado, mas a requerer ações para melhoria 1 100.0%

4. Cria condições de acesso aos recursos e desenvolve estratégias de acompanhamento e de formação aos
utilizadores.

Implementado, mas a requerer ações para melhoria 1 100.0%

5. Promove a integração da BE no funcionamento global da escola e no trabalho curricular dos docentes.

Implementado, mas a requerer ações para melhoria 1 100.0%

6. Promove, de forma sistemática e continuada, o desenvolvimento dos hábitos e do gosto pela leitura e das
competências a ela associadas.

Implementado, mas a requerer ações para melhoria 1 100.0%

7. Estimula o uso das TIC e explora os recursos Web, incrementando o desenvolvimento de competências
digitais e da literacia da informação.

Implementado, mas a requerer ações para melhoria 1 100.0%

8. Implementa serviços de biblioteca no agrupamento, procurando criar condições de igualdade no acesso e
estendendo o impacto desses serviços a todo o agrupamento.

Implementado, mas a requerer ações para melhoria 1 100.0%

9. Define objetivos, delineia atividades, trabalha em articulação com as restantes escolas/ bibliotecas e
desenvolve políticas de cooperação com o exterior.

Implementado, mas a requerer ações para melhoria 1 100.0%

10. Avalia os recursos e os serviços em contínuo, planifica e atua de acordo com os resultados e as
problemáticas identificadas.

Implementado, mas a requerer ações para melhoria 1 100.0%
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CK3. Lista de verificação para a coleção

Analise a coleção da biblioteca escolar (BE)

1. A coleção possui uma extensão, abrangência e qualidade dos recursos de informação adequadas às
necessidades da escola/ agrupamento.

Desenvolvido, mas a requerer ações para melhoria 1 100.0%

2. A coleção é equilibrada, disponibilizando um nível de recursos de informação diversificado.

Desenvolvido com sucesso 1 100.0%

3. A coleção inclui a documentação relacionada com as áreas curriculares adequada às necessidades da
escola/ agrupamento.

Desenvolvido com sucesso 1 100.0%

4. A coleção integra recursos em linha e explora as vantagens e possibilidades que o paradigma digital
introduz.

Em desenvolvimento 1 100.0%

5. O empréstimo domiciliário é implementado e regista índices de requisição elevados.

Desenvolvido, mas a requerer ações para melhoria 1 100.0%

6. A BE produz informação relacionada com a formação dos alunos, com projetos ou atividades em
desenvolvimento ou com o desenho curricular.

Desenvolvido, mas a requerer ações para melhoria 1 100.0%

7. Os recursos documentais estão atualizados.

Desenvolvido, mas a requerer ações para melhoria 1 100.0%

8. A informação está organizada segundo um sistema de classificação normalizado.

Desenvolvido com sucesso 1 100.0%

9. O catálogo está totalmente informatizado e colocado à disposição dos utilizadores para pesquisa da
informação.

Desenvolvido com sucesso 1 100.0%

10. O catálogo pode ser acedido em linha.

Desenvolvido com sucesso 1 100.0%

11. A BE desenvolve uma política de difusão da informação, recorrendo a diferentes meios e aos novos
dispositivos facultados pela Web.

Desenvolvido com sucesso 1 100.0%

12. Existe uma rede de partilha de recursos documentais e de pesquisa/ organização de informação
relacionada com as necessidades de informação dos utilizadores no agrupamento, com outras bibliotecas e
com a BM.

Desenvolvido, mas a requerer ações para melhoria 1 100.0%

13. A BE organiza informação digital em linha ou impressa, relacionada com o desenvolvimento curricular,
com projetos curriculares ou atividades em desenvolvimento na escola.

Desenvolvido, mas a requerer ações para melhoria 1 100.0%

14. O desenvolvimento da coleção faz-se de forma planeada, de acordo com uma avaliação sistemática da
coleção e com os critérios formalizados na Política de Desenvolvimento da Coleção.

Desenvolvido com sucesso 1 100.0%

15. A coleção regista índices de utilização muito elevados pelos alunos.
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Desenvolvido com sucesso 1 100.0%

16. A coleção regista índices de utilização muito elevados pelos docentes.

Desenvolvido, mas a requerer ações para melhoria 1 100.0%

17. O órgão de gestão atribui uma verba para o desenvolvimento da coleção e os fundos documentais são
atualizados, pelo menos, anualmente.

Desenvolvido com sucesso 1 100.0%


