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Avaliação da biblioteca escolar

Avaliação 2018/ 2019

Recomendações do conselho pedagógico

O Conselho Pedagógico compromete-se a ter um papel facilitador na articulação
entre a Biblioteca Escolar e demais estruturas pedagógicas, administrativas e
executivas da escola para que as ações se concretizem, considerando as metas
exequíveis e ajustadas à melhoria dos pontos fracos e à consolidação dos pontos
fortes.

2019/12/4Data de apresentação à direção/
conselho pedagógico

Observações

--

A. Currículo, literacias e aprendizagem

Plano de melhoria

Problemas identificados

A meta inicial de realização de sessões de formação de utilizadores com 50% das
turmas de 6º ano e 8º ano em pelo menos 1 atividade de formação de utilizadores
não foi atingida, pelo que este grupo de alunos, apesar de ter participado noutras
atividades deste domínio de ação, continua a não ter a formação inicial para
utilização de uma biblioteca. Da mesma forma, nenhuma das 4 turmas de 7º ano
fez a formação inicial de utilizadores.

Resultados esperados

• Promover o trabalho articulado, em continuidade, planificando, dinamizando e
avaliando de forma partilhada atividades de apoio ao currículo, com o mínimo de
2 turmas, por ciclo de escolaridade, com um impacto nas aprendizagens de nível
Bom/muito Bom => a 50% dos trabalhos produzidos.
• Desenvolver de forma articulada, contínua/regular e transdisciplinar um mínimo
de 3 atividades de literacia de informação, média, com recurso as tecnologias
digitais, para exploração e produção de conteúdos, com pelo menos 2 turmas do
1º, 2º e 3º ciclo, com a avaliação de nível Bom/muito bom =>50% dos trabalhos
desenvolvidos.

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

Ações de melhoria a implementar

1. Desenvolver um projeto de apoio ao currículo, nomeadamente um DAC,
tomando como referência as orientações do referencial Aprender com a biblioteca
escolar, que envolva um mínimo de 1 turma de cada ciclo de escolaridade:
Miúdos a votos, Amostras para Ler+ com Arte,
2. Desenvolver um programa de literacia para todos os ciclos de escolaridade,
que envolva um mínimo de 1 turma e 3 atividades, tomando, para o 1º ciclo,
como referência o Roteiro para uso da Biblioteca Escolar, ao longo do ano:
Vamos investigar.

Instrumentos de avaliação/ indicadores de execução a utilizar

• Registo de reuniões de articulação; registo de marcação de sessões/aulas;
planificação, recursos (guiões, exercícios, fichas de avaliação):
• Nº de reuniões (3=>4)/nº de sessões(2/3=>3)/ turmas (CE 18=>18) – EBMB
(6=> 8)/professores CE 18=>18); EBMB (6=> 8); nº de planificações/recursos (5
=> 5) e 2 programas (2=> 2)
• Fichas/grelhas de avaliação por turma; fichas/grelhas de avaliação de sessões;
Fichas/grelhas de avaliação por trabalho;
Resultados da avaliação dos alunos (3/4=> 3/4 => 50%).

Responsáveis

Sandra Cristina Oliveira graça de Matos Bettencourt

2019/9/16Data de início

2020/6/5Data de conclusão

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

Ações de melhoria a implementar
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1. Desenvolver um projeto que envolva a produção de conteúdos com utilização
das tecnologias digitais, como recurso de aprendizagem: Miúdos a votos.
2. Promover ações de apoio ao currículo que fomentem uma utilização mais
segura e eficaz da Internet e tecnologias digitais, de forma a reforçar a utilização
pelos alunos e professores em contexto de aula: Vamos investigar e
Cientificamente Provável.

Instrumentos de avaliação/ indicadores de execução a utilizar

• Registo de reuniões de articulação; registo de marcação de sessões/aulas;
planificação, recursos (guiões, exercícios, fichas de avaliação):
• Nº de reuniões (2=> 2 ano); nº de sessões (3=>4)/turmas (CE 6=>3; EBMB
5=>5)/alunos/ professores (CE 6=>3; EBMB 2=>6); nº de planificações/recursos
(=> 4) e 2 programas (2=> 2).
• Fichas/grelhas de avaliação por turma; fichas/grelhas de avaliação de sessões;
Fichas/grelhas de avaliação por trabalho;
• Resultados da avaliação dos alunos (3/4=> 3/4 =>50%).

Responsáveis

Sandra Cristina Oliveira graça de Matos Bettencourt

2019/9/16Data de início

2020/6/5Data de conclusão

B. Leitura e literacia

Problemas identificados

O projeto Amostras para Ler+…com ciência inscrito no plano de melhorias com
uma taxa de participação de 5 turmas e uma meta a atingir de envolvimento de 6,
apenas acolheu 2 turmas: uma de 1º ano e outra de 2º ano. A atividade decorreu
em sessão única para cada uma das turmas.
As metas definidas para o envolvimento de turmas no programa de leitura no
plano de melhorias 17-18 não foram atingidas no pré-escolar (envolver 1 turma),
nem no 3º ciclo, onde apenas foram envolvidas 9% das turmas (PM 10%).

Resultados esperados

• Assegurar que, no mínimo 1 das atividades de promoção de leitura decorra de
um trabalho de articulação em continuidade com pelo menos 1 turma.
• Elevar a utilização da coleção, promovendo no mínimo 1 atividade de
divulgação, com pelo menos 1 turma de 3º ciclo e de Ensino Secundário.
• Desenvolver um programa de leitura, que envolva 1 turma de cada ciclo de
escolaridade – 3º ciclo e Ensino Secundário -, em continuidade, assegurando que
é desenvolvida, pelo menos, 1 atividade de aperfeiçoamento da escrita/leitura.

B.1 Desenvolvimento de iniciativas de promoção da leitura.

Ações de melhoria a implementar

1. Desenvolver uma atividade de promoção de leitura, decorrente do trabalho
continuado ou regular no âmbito de atividades e projetos de treino e melhoria das
capacidades associadas à leitura: 10 minutos a Ler/Minutos a ler, Miúdos a votos,
Toca a Ler, Amostras para Ler+...com arte.

Instrumentos de avaliação/ indicadores de execução a utilizar

• Registo de marcações/sessões/materiais de divulgação, nº de
empréstimos/leituras:
• Número de turmas envolvidas (Pré-escolar 8=>8: 1º ciclo 18=>18; 2º ciclo
6=>6; 3º ciclo 1=> 3), Nº de participantes em encontros com escritores (64,6%
=>65%).
• Registo de utilização da coleção:
Taxa de utilização da coleção (76% =>78%).

Responsáveis

Sandra Cristina Oliveira Graça de Matos Bettencourt

2019/9/16Data de início

2020/6/5Data de conclusão

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

Ações de melhoria a implementar

1. Desenvolver o projeto de Leitura, Poet.Arte - programa que une a poesia à
expressão plástica -, tomando como referência as orientações do referencial
Aprender com a biblioteca escolar, com um mínimo de 1 turmas cada ciclo de
escolaridade, no sentido de valorizar e integrar a leitura na vida pessoal e escolar
dos alunos.
2. Envolver no mínimo 1 turma de cada ciclo numa atividade de treino da leitura
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em voz alta – Leituras na Planície.

Instrumentos de avaliação/ indicadores de execução a utilizar

• Registo de sessões/ de desenvolvimento de atividades e da avaliação das
mesmas;
• Número de turmas envolvidas (CE: pré-escolar 0=>1; 1º ciclo 7=> 7; EBMB 2º
ciclo 2=>2; 3º ciclo 1 para => 2), número/variedade/qualidade dos trabalhos
desenvolvidos pelos alunos (=> 50% com avaliação 3 a 4 - fase final).

Responsáveis

Sandra Cristina Oliveira Graça de Matos Bettencourt

2019/9/16Data de início

2020/6/5Data de conclusão

C. Projetos e parcerias

Problemas identificados

A BE não encontrou estratégias para a mobilização dos pais nos níveis de
escolaridade mais elevados.

Resultados esperados

• Assegurar a comunicação/divulgação dos projetos, parcerias, atividades junto
dos pais/E.E., elevando-a para 1 comunicação/convite por período.

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

Ações de melhoria a implementar

Consolidar a colaboração e articulação de projetos de parceria interna ou externa,
realizando atividades conjuntas, que contribuíram para o enriquecimento das
experiências de socialização e de formação dos alunos, articulando a BE com as
restantes BE do Agrupamento e com a Biblioteca Municipal: ALer+,
Cientificamente Provável, Clássicos em Rede, Maratonas de cartas com Amnistia
Internacional, Feira Romana, Miúdos a votos, Amostras para Ler+ com arte.

Instrumentos de avaliação/ indicadores de execução a utilizar

• Registo de reuniões para articulação de projetos entre escolas/BE do
agrupamento, projetos realizados, avaliação;
• Nº de reuniões (100% participação), nº de projetos/ações/parcerias (7=> 7),
resultados da avaliação (> 50% com avaliação 3 a 4 - fase final).
• Nº de escolas, Nº de visitas/atividades, planificações, fichas; nº de elementos
de equipa BE vs. Áreas disciplinares envolvidas – Amostras para Ler+…com
Ciência.
• 4 escolas => 4; =>2 visitas por mês, => 2; = 4 elementos da equipa de 3 áreas
disciplinares distintas.
• Registo de reuniões/contatos para articulação de projetos/atividades entre BM,
projetos realizados, avaliação;
• Nº de reuniões/contatos (=> 1 por período), nº de projetos/ações (=> 1 por ano).

Responsáveis

Sandra Cristina Oliveira Graça de Matos Bettencourt

2019/9/16Data de início

2020/6/5Data de conclusão

C.2 Envolvimento e mobilização dos pais, encarregados de educação e famílias.

Ações de melhoria a implementar

1. Promover um evento de mostragem dos trabalhos realizados pelos alunos com
a BE, incentivando os pais a visitarem a escola, num mínimo de 3% dos pais ou
E.E. convidados.
2. Desenvolver um projeto de leitura com um grupo de pais ou EE. do 1º ciclo.

Instrumentos de avaliação/ indicadores de execução a utilizar

• Número de convites/participações (1 evento; participações => 3% dos
convidados).
• Registo de atividades/sessões (2=>1 por período), elevando a participação de 1
para 3 pais ou EE.

Responsáveis

Sandra Cristina Oliveira Graça de Matos Bettencourt

2019/9/16Data de início

2020/6/5Data de conclusão
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D. Gestão da biblioteca escolar

Problemas identificados

Estando o conjunto de equipamentos informáticos envelhecido e com 10 anos de
uso, os alunos declaram que estes não são suficientes em número e que a
Internet não funciona bem (QA 6.6 – 53,8%; QA. 6.7. – 55,3%).
A taxa de renovação do fundo documental desceu de 2% para 1%, pois realizou-
se exclusivamente com verbas do projeto aler+.
O software de catalogação foi descontinuado e continua-se a tentar encontrar
uma solução adequada aos equipamentos e recursos financeiros do
agrupamento.

Resultados esperados

• Assegurar que os 7 computadores de serviço aos alunos se mantêm em
funcionamento e tentar recuperar mais 2.
• Reunir com o SABE, CIBE e direção do AE para encontrar novo software de
catalogação.
• Elevar a taxa de renovação do fundo documental de 1% para 3%.

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

Ações de melhoria a implementar

1. Promover uma reunião com CIBE, SABE e direção AE para tomada de
decisões em relação ao catálogo.
Fazer a manutenção dos 8 computadores ao serviço do público de modo a
assegurar que se mantenham em funcionamento.

Instrumentos de avaliação/ indicadores de execução a utilizar

• Registo de reuniões/atas;
• 1 reunião com CIBE, SABE e direção.
• Registos de utilização da sala de informática e polivalente e de utilização em
contexto livre/registos de relação de necessidades;
Taxa de utilização (livre 40,4% => 42%%; coletiva 63% =>65%)

Responsáveis

Sandra Cristina Oliveira Graça de Matos Bettencourt

2019/9/16Data de início

2020/6/5Data de conclusão

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

Ações de melhoria a implementar

1. Consolidar a taxa de utilização da coleção através de atividades de divulgação
da coleção: 10 minutos a Ler, Miúdos a Votos, Leituras na Planície.
2. Elevar a taxa de renovação da coleção, propondo aquisições à direção do AE,
procurando participar em pelo menos uma candidatura para obter uma fonte de
financiamento.

Instrumentos de avaliação/ indicadores de execução a utilizar

• Registo de atividades e registo de empréstimos/leitura e consulta na BE;
• Taxa de utilização da coleção: 73% => 75%
• Livro de registos:
• Taxa de renovação (1%=>5%)

Responsáveis

Sandra Cristina Oliveira Graça de Matos Bettencourt

2019/9/16Data de início

2020/6/5Data de conclusão


