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Resumo do relatório de auto-avaliação da biblioteca escolar 2009/2010 

A. Apoio ao desenvolvimento curricular 

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

A.1.1 Cooperação da BE com as estruturas de coordenação educativa e supervisão pedagógica da 
escola/agrupamento 

Pontos fortes Pontos fracos 

. Cooperação da Equipa da Biblioteca com todos os 
órgãos pedagógicos de gestão intermédia da escola, 
destacando-se o Conselho Pedagógico, Conselho de 
Docentes do 1º ciclo, Departamento de Línguas, 
Departamento de Expressões, Departamento de 
Ciências Sociais e Humanas; 
 
. Uma boa articulação/cooperação com o 
departamento de Línguas, salientando-se o grande 
apoio prestado pela respectiva coordenadora 

. Dificuldade em abranger e motivar todos os 
docentes para o trabalho colaborativo com a 
Biblioteca; 
 
. Informalidade da maioria dos contactos 
estabelecidos com os docentes, dificultando a 
avaliação futura da biblioteca escolar 
 

A.1.2 Parceria da BE com os docentes responsáveis pelas áreas curriculares não disciplinares (ACND) da 
escola/agrupamento 

Pontos fortes Pontos fracos 

. O Plano Anual de Actividades de muitos dos 
professores do Agrupamento apresentar nos 
intervenientes a participação da biblioteca; 
 
. A presença de algumas turmas, sobretudo do 2º 
ciclo, acompanhadas dos seus professores, que 
procuravam a biblioteca para o trabalho inicial 
desenvolvido nas áreas curriculares não disciplinares 
de Estudo Acompanhado e Área de Projecto 

. Informalidade dos contactos estabelecidos com 
os docentes, dificultando a análise e avaliação 
futura do trabalho; 
 
. A falta de uma planificação, sistemática e 
estruturada, a ser incluída no plano de trabalho 
dos docentes das áreas curriculares não 
disciplinares; 
 
. Não inclusão de algumas das actividades 
desenvolvidas em articulação com a Biblioteca 
Escolar nos Projectos Curriculares de Turma 

A.1.3 Articulação da BE com os docentes responsáveis pelos serviços de apoios especializados e 
educativos (SAE) da escola/agrupamento 

Pontos fortes Pontos fracos 

. Utilização sistemática dos recursos da biblioteca por 
parte de alguns professores do ensino especializado 

. Trabalho informal estabelecido com alguns dos 
docentes do ensino especializado 

. A não realização de reuniões formais específicas 
com os docentes dos apoios educativos 

. Ausência de um guião com sugestões de trabalho 
e realização de actividades no espaço da biblioteca 
ou com os seus recursos 
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A.1.4 Ligação da BE ao Plano Tecnológico da Educação (PTE) e a outros programas e projectos curriculares 
de acção, inovação pedagógica e formação existentes na escola/agrupamento 

Pontos fortes Pontos fracos 

. O professor bibliotecário encontra-se integrado na 
Equipa PTE, de acordo com a legislação em vigor 
 
. Coordenação do Plano Nacional de Leitura por parte 
da biblioteca escolar 
 
. Integração da Biblioteca no Plano de Ocupação Plena 
dos Tempos Livres através do Projecto “O meu 
Magalhães”, que abrangeu 120 alunos do 3º e 4º 
Anos 
 
. Projecto "A Internet e a Comunidade Educativa de 
Baião", com o diagnóstico das práticas e percepções 
dos alunos a este nível 
 
. A articulação estabelecida a este nível com as 
restantes bibliotecas escolares do agrupamento 
 

. Incipiente apoio da biblioteca a nível da formação 
dos docentes da escola  

. Não divulgação dos resultados do estudo de 
investigação “A Internet e a Comunidade Educativa 
de Baião” durante o corrente ano lectivo, dado o 
volume de informação 

A.1.5 Integração da BE no plano de ocupação dos tempos escolares (OTE) da escola/agrupamento 

Pontos fortes Pontos fracos 

. O Projecto "O meu Magalhães", visando o ensino de 
normas práticas de utilização do computador em 
segurança e do uso da Internet, correio electrónico e 
documentos em Word, Powerpoint e Excel 

. Ausência de reuniões formais específicas para os 
docentes responsáveis pela OTE 

. Inexistência de uma grelha de avaliação do 
projecto 

A.1.6 Colaboração da BE com os docentes na concretização das actividades curriculares desenvolvidas no 
espaço da BE ou tendo por base os seus recursos 

Pontos fortes Pontos fracos 

. Utilização da biblioteca por parte de alguns 
docentes, com as suas turmas, no âmbito das 
actividades curriculares e com recurso aos serviços da 
biblioteca 
 
. Criação de alguns materiais didácticos para a 
realização de trabalhos escolares, regras para as 
referências bibliográficas e outros materiais de apoio 
ao professor e sua utilização pelos mesmos 
 
. Baú de leitura para os adultos em formação no 
Centro Novas Oportunidades em articulação com dois 
dos docentes responsáveis pelas itinerâncias 

. Ausência de iniciativa, por parte dos docentes, na 
solicitação da participação da biblioteca nas 
actividades curriculares em ambiente de sala de 
aula 
 
. Ausência de uma planificação que permita uma 
articulação sistemática na concretização das 
actividades curriculares e que abranja um maior 
número de docentes 

Nível obtido: 3 
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Acções para a melhoria:  
 
. Melhorar a comunicação entre a BE e os docentes, com a divulgação de recursos e actividades, através da 
criação de uma newsletter 
 
. Propor a existência de uma hora comum a todos os professores da Equipa da Biblioteca para 
reuniões/formação 
 
. Produzir e utilizar materiais utilizados nas restantes bibliotecas do concelho 
 
. Criar uma calendarização e plano de trabalho conjuntamente com os docentes das Áreas Curriculares Não 
Disciplinares para desenvolver com as turmas, dando prioridade aos alunos do 2º e 3º ciclo 
 
. Promover reuniões da BE com os docentes responsáveis pelos Serviços Especializados de Apoio Educativo 
com vista ao desenvolvimento de uma maior articulação 

Data de apresentação ao Conselho Pedagógico: 02/09/2010 
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A.2 Promoção das literacias da informação, tecnológica e digital 

A.2.1 Organização de actividades de formação de utilizadores na escola/agrupamento 

Pontos fortes Pontos fracos 

. Divulgação e formação sobre o catálogo da 
biblioteca, realizada a todos os alunos do 5º e 7º ano 
. Visita realizada à biblioteca por todos os alunos do 
1º, 5º e 7º anos 

. Materiais produzidos no apoio à formação dos 
utilizadores (guiões de realização de trabalhos, 
referências bibliográficas) 

. Partilha do material produzido com as restantes 
escolas do Agrupamento 

. A não inclusão de todos os anos de escolaridade 
no processo de formação 
 
. A morosidade na obtenção de resultados que 
mostrem uma efectiva e significativa melhoria das 
competências dos alunos 

A.2.2 Promoção do ensino em contexto de competências de informação da escola/agrupamento 

Pontos fortes Pontos fracos 

. Proposta de um modelo de realização de trabalhos a 
ser utilizado por todo o Agrupamento 
 
. Realização de guiões de apoio ao trabalho dos alunos 

. Ausência de um treino contextualizado em sala de 
aula, articulando os materiais produzidos pela 
biblioteca 
. Não utilização, por parte dos alunos, de alguns 
dos princípios aprendidos devido à "lei do menor 
esforço” 

A.2.3 Promoção do ensino em contexto de competências tecnológicas e digitais na escola/agrupamento 

Pontos fortes Pontos fracos 

. Colaboração existente entre as 3 bibliotecas do 
concelho no sentido de diagnosticar as práticas e 
percepções dos alunos relativamente à Internet 

. Atraso no tratamento e análise dos dados, que 
impossibilitaram a divulgação dos resultados à 
comunidade educativa 

A.2.4 Impacto da BE nas competências tecnológicas, digitais e de informação dos alunos na 
escola/agrupamento 

Pontos fortes Pontos fracos 

. Criação de um guião para a realização dos trabalhos 
escritos e das referências bibliográficas, permitindo a 
uniformidade de procedimentos 

. Morosidade na melhoria das competências 
tecnológicas e de informação dos alunos, sendo 
difícil objectivar o real impacto exercido pela 
biblioteca escolar 

A.2.5 Impacto da BE no desenvolvimento de valores e atitudes indispensáveis à formação da cidadania e à 
aprendizagem ao longo da vida. 

Pontos fortes Pontos fracos 

. Existência de um grupo de alunos que esporádica e 
voluntariamente se oferecem para apoio a actividades 
da biblioteca 

. Informalidade na organização do grupo de 
monitores ou amigos da biblioteca 
. Gestão do espaço da biblioteca de forma a 
possibilitar a existência de um ambiente 
simultaneamente informal e calmo, propício ao 
lazer mas também ao 
trabalho/estudo 

Nível obtido: 2 
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Acções para a melhoria:  
 
. No início do ano lectivo, apresentar aos docentes sugestões de trabalho conjunto utilizando para o efeito 
uma planificação de actividades a desenvolver com as turmas 
 
. Diagnosticar as práticas, percepções e dificuldades dos docentes a nível da promoção das literacias ´ 
 
. Organizar acções informais de formação sobre as literacias com os docentes do Agrupamento 
 
. Dar seguimento ao plano de formação para os alunos, a nível das literacias, previsto no Plano de Acção da 
biblioteca 
 
. Divulgar à comunidade educativa, durante o 1º período de 2010/2011, os resultados obtidos a nível do 
diagnóstico das práticas e percepções dos alunos relativamente à Internet 
 

Data de apresentação ao Conselho Pedagógico: 02/09/2010 
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B. Leitura e literacia 

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

Acções para melhoria 
 
. Promover actividades mensais de leitura em voz alta, privilegiando os alunos do pré-escolar e 1º ciclo do 
ensino básico 
 
. Criar no Facebook uma "comunidade de leitores" 
 
. Difundir o fundo documental da biblioteca na futura Rede de Bibliotecas de Baião 

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

Acções para melhoria 
  
. Melhorar a parceria com as restantes bibliotecas do concelho no sentido de aumentar as actividades 
ligadas à leitura no Agrupamento 
 
. Envolver a família na leitura através da divulgação e implementação do programa pensado pelo PNL para o 
pré-escolar e 1º ciclo 

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

Acções para melhoria 
  
. Promover a formação dos alunos, em contexto de aula, a nível das literacias e competências associadas 
 
. Escolher o domínio B como objecto central de trabalho e avaliação durante o próximo ano lectivo 
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C. Projectos, parcerias e actividades livres e de abertura à comunidade 

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

Acções para melhoria 
 
. Disponibilizar o empréstimo domiciliário do material CD-audio existente na biblioteca 
 
. Solicitar, por escrito, a colaboração dos pais na aquisição de material que possibilite o apoio às actividades 
livres, de carácter lúdico e cultural 
 
. Dinamizar actividades que envolvam os Encarregados de Educação na Biblioteca Escolar, à semelhança do 
que acontece no Campeonato de Língua Portuguesa 

C.2. Projectos e Parcerias 

Acções para melhoria 
  
. Alargar o empréstimo domiciliário aos encarregados de educação, criando no início do ano lectivo as 
condições necessárias ao efeito (actualização do Regulamento Interno a esse nível e divulgação pelos 
Encarregados de Educação) 
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D. Gestão da biblioteca escolar 

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

Acções para melhoria 
 
. Formalizar os contactos estabelecidos com os diversos docentes num registo apropriado para o efeito 
 
. Criar grelhas de avaliação das actividades realizadas, de forma a facilitar a recolha, análise e objectividade 
da informação 
 
. Rever o Manual de Procedimentos da Biblioteca 

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

. Reorganizar o espaço da biblioteca em virtude da futura mudança de instalações, prevista para o próximo 
ano lectivo, devido à requalificação da Escola 
 
. Aumento da formação da Equipa da Biblioteca nesta área 

D.3. Gestão da colecção/da informação 

Acções para melhoria 
  
. Elaborar o documento de gestão da colecção, conforme previsto no Plano de Acção da BE 
 
. Solicitar à Direcção uma verba anual para reforço do fundo documental 
 
. Utilizar a futura Rede de Bibliotecas de Baião para a divulgação do espólio documental da Biblioteca e 
divulgação dos serviços e actividades 

 


