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Resumo do relatório de autoavaliação da biblioteca escolar 2010/2011 

B. Leitura e Literacia 

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

Pontos fortes Pontos fracos 

*A atualização do fundo documental, com 410 
novas aquisições (compras, ofertas), levando a 
que a BE disponibilize uma coleção considerada 
pelos utilizadores como adequada aos seus 
interesses (evidências B1, B2 e B3) 

* Os empréstimos realizados pelos utilizadores 
durante o ano letivo, para casa, sala de estudo e 
sala de aulas, num total de 5937 exemplares 
(evidência B4) 

* Recurso às sugestões dos professores 
(departamentos) e dos alunos como política de 
atualização do acervo documental (evidência B5) 

* Coordenação do Plano Nacional de Leitura 
realizada pela Biblioteca Escolar (evidência B6 e 
B7) 

* Articulação da BE com o Centro Novas 
Oportunidades no âmbito do PNL e da promoção 
da leitura entre os adultos – visita guiada à BE 
realizada a um dos grupos de adultos (evidências 
B7 e B8) 

* Encontro com a escritora Raquel de Magalhães 
(apresentação do livro Pegadas no Húmus) 
direcionada aos alunos do 9º ano (evidências B7, 
B9 e B10) 

* O projeto “Biblioteca Digital” disponibilizado 
pela biblioteca para divulgação de serviços, 
atividades e outras informações de interesse para 
a comunidade educativa (evidência B11) 

* A BE apoia os alunos nas suas escolhas e 
conhece as novidades literárias e de divulgação 
que melhor se adequam aos seus gostos 
(evidência B12) 

* A partir da interrupção do Carnaval, promoção 
de atividades semanais de leitura com os alunos 
do 1º ciclo (evidências B13 e B14), sendo que 
duas delas deram origem a dois ebooks 
divulgados no blogue da Biblioteca e na página do 
Agrupamento (evidência B15) 

* A maioria das atividades da Biblioteca ligadas à leitura 
foram direcionadas para os alunos do 1º ciclo, sendo o 
investimento menor nos restantes ciclos de ensino 
(ações de melhoria BM1 e BM2) 

* Reduzido número de adultos em processo de 
formação incluídos na articulação que a biblioteca 
realiza com o CNO (ação de melhoria BM3) 

* O reduzido envolvimento dos pais/encarregados de 
educação nos objetivos, estratégias e atividades 
relacionadas com a leitura – no questionário aos 
Encarregados de Educação, da RBE (B_QEE1), na 
pergunta 6, 75% dos pais inquiridos afirmaram nunca 
terem participado em atividades da biblioteca (ações de 
melhoria BM4 e BM5) 

* Falhas na comunicação com os Encarregados de 
Educação a nível da divulgação de atividades – no 
questionário aos Encarregados de Educação, da RBE 
(B_QEE1), na pergunta 5, pouco mais de metade dos 
pais afirmou receber informações regulares sobre a 
biblioteca escolar (ação de melhoria BM6) 

* No presente ano letivo, o contacto direto dos alunos 
com escritores ocorreu apenas no 9º ano, abrangendo 
87 alunos, cerca de 7% dos alunos do Agrupamento 
(ação de melhoria BM7) 

* Apesar da BE disponibilizar ambientes digitais, ligados 
à Web 2.0 (blogue, página eletrónica, marcador social, 
slideshare, etc), é reduzido o número de participantes 
nestas ferramentas (ação de melhoria BM8) 

* O marcador social Diigo foi pouco divulgado pelos 
alunos e professores e apresenta problemas na sua 
organização/indexação (ações de melhoria BM8 e BM9) 

* Desfasamento entre os alunos respondentes ao 
questionário da RBE e os participantes nas atividades, 
levando a que no questionário aos alunos da RBE, 
pergunta 12.3, apenas 59% dos alunos afirmasse que a 
biblioteca tinha atividades que os faziam gostar mais de 
ler. Contudo, as avaliações formais (por exemplo, 
avaliação da Oficina da Leitura e da Escrita; opiniões 
recolhidas junto de 20% dos alunos participantes na 
formação) e informais (diálogo com os alunos no final 
da atividade) das atividades demonstraram que estas, 
na sua globalidade, foram muito interessantes para a 
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quase totalidade dos alunos (ação de melhoria BM10) 

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

Pontos fortes Pontos fracos 

* Os pontos fortes já mencionados no subdomínio 
anterior e que também comprovam o trabalho 
realizado neste domínio, nomeadamente: 

- a coordenação do PNL realizada pela biblioteca 
(evidências B6 e B7); 

- a BE favorece a existência de ambientes de leitura, 
através do recurso de livros e outros materiais à sala 
de aula, sala de estudo e para casa (evidência B4) 

* Aumento das atividades preparadas no espaço da 
biblioteca escolar (até ao Carnaval, antes da mudança 
de instalações), tendo sido organizadas 51 atividades 
ligadas à promoção da leitura, dinamizadas no âmbito 
da Oficina da Leitura e da Escrita, Leituras no e do 
chão, Peddypaper À descoberta da Biblioteca, 
Formação para a literacia da informação, 
Comemoração do Dia da BE e duas atividades em 
colaboração com a Oficina dos Direitos Humanos 
(evidência B7) 

* A BE articulou atividades com os docentes, no 
espaço da sala de aula, no âmbito do PNL e da 
Semana da Leitura (evidência B16) 

* A BE envolveu a família dos alunos do 1º ciclo na 
atividade Contos em Famíia I, na área da leitura 
(evidência B15) 

* Colaboração ativa da BE com os docentes na 
construção de estratégias e em atividades que 
melhorem as competências dos alunos ao nível da 
leitura e da literacia (evidência B18) 

Para além dos pontos fracos referenciados no 
subdomínio anterior, uma parte deles comuns a 
ambos os subdomínios, acrescentam-se os 
seguintes: 

*A participação da Biblioteca na sala de aula 
durante a Semana da Leitura circunscreveu-se às 
turmas do 2º ciclo (ação de melhoria BM11) 

* A leitura e a literacia ainda não constam 
explicitamente como meta no Projeto Educativo do 
Agrupamento, embora haja referência indireta 
(evidência B17) quando se valoriza a Biblioteca 
Escolar e os seus serviços (ação de melhoria BM12) 

* Uma parte da articulação com os docentes 
continua a privilegiar os contactos informais, 
existindo ainda poucas referências a este trabalho 
colaborativo nas atas dos Conselhos de 
Turma/departamentos ou nos projetos curriculares 
de turmas, sendo difícil perceber quando a referida 
menção foi realizada ou não (ação de melhoria 
AM1, na secção B) 

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

Pontos fortes Pontos fracos 

* Perceções dos professores e pais relativamente ao 
papel desempenhado pela biblioteca nas 
competências de leitura dos alunos (evidências B19, 
B20, B21) 

*Os alunos usam o livro e a BE para lerem de forma 
recreativa, para se informarem ou para realizarem 
trabalhos escolares (ver evidência B4) 

* Fraca exploração das grelhas de observação 
relativas ao impacto da BE nas competências dos 
alunos, sem articulação com os professores dessas 
turmas (ação de melhoria BM13) 

*Apesar da existência do projeto Biblioteca Digital, 
a BE é percecionada como tendo pouco impacto na 
melhoria no uso de ambientes digitais de leitura e 
das literacias digitais e da informação (ação de 
melhoria BM8) 

* A promoção de atividades ligadas à leitura 
privilegiou sobretudo os alunos do 1º ciclo, não 
sendo feito o mesmo trabalho com os restantes 
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ciclos de ensino (ver ações de melhoria BM1, BM2 
e BM11) 

Nível obtido: 3,17 (3) 

Ações para a melhoria:  

BM1 – Alargar a atividade mochilas de livros ao pré-escolar e a algumas turmas do 2º ciclo, 

BM2 - Criar instrumentos e materiais informáticos relativos às obras, adequadas a cada faixa etária 
(sugestão de professor recolhida no âmbito do questionário B_QD2), 

BM3 – Alargar as visitas guiadas à Biblioteca a um maior número dos adultos inscritos no CNO, 

BM4 – Aumentar a quantidade de atividades direcionadas aos pais do 1º ciclo (de uma para três anuais) e 
alargar essas atividades a outros pais de outros níveis de ensino (por exemplo, a atividade Contos em 
Família), 

BM5 – Solicitar a colaboração dos pais como voluntários da Biblioteca Escolar, 

BM6 – Aumentar a divulgação, aos Encarregados de Educação, das atividades/serviços da BE, 
nomeadamente através da página do Agrupamento e das reuniões com os pais, 

BM7 – Alargar os contactos diretos (presenciais ou via webconference) com escritores a outros anos de 
escolaridade, 

BM8 – Apostar na divulgação das ferramentas digitais da biblioteca entre alunos e docentes, incentivando a 
leitura através da sua utilização e participação, 

BM9 – Criar uma indexação mais eficiente para o marcador social Diigo, 

BM10 – No final das atividades organizadas pela BE em que os alunos participem, aplicar um pequeno 
questionário de avaliação das mesmas, 

BM11 - Alargar a participação da Biblioteca na sala de aula durante a Semana da Leitura a outros níveis de 
ensino além do 2º ciclo, 

BM12 - Apresentar uma proposta de alteração do Projeto Educativo, que termina em 2011, relativamente à 
menção da Biblioteca Escolar neste documento, 

BM13 – Utilizar as grelhas de observação em articulação com os professores dos alunos da turma, de forma 
a aferir melhor os resultados dos impactos da BE no nivel de competencias dos alunos 

BM14 - Organizar um concurso para docentes no âmbito da leitura e literacia (sugestão de professor 
recolhida no âmbito do questionário B_QD2) e que inclua o novo Acordo Ortográfico 

Data de apresentação ao Conselho Pedagógico: 05/09/2010 

Recomendações do Conselho Pedagógico: 
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Evidências 

B1 – Listagem dos livros introduzidos no programa Porbase durante o ano letivo; 

B2 – Questionário aos alunos, da RBE (B_QA2) – pergunta 5 (dos alunos inquiridos, 26% 
afirmou que raramente requisitava livros na BE, sendo que 6% afirmou não o fazer por não ter 
os livros de que gostava neste serviço. Mais de metade dos alunos – 51% - requisita livros mais 
do que uma vez por mês e 19% fazem-no semanalmente); pergunta 8 (62% dos alunos 
considerou que encontra sempre ou quase sempre os livros que procura na biblioteca e 
apenas 3% afirmou nunca os encontrar. Contudo, desconhece-se se estas afirmações foram 
interpretadas como não tendo competências para o fazer ou por inexistência do material na 
biblioteca); 

B3 – Questionário aos docentes, da RBE (B_QD2) – pergunta 2 (68% dos professores classificou 
os recursos documentais da BE relacionados com a leitura de temas na sua área disciplinar 
como sendo muito bons e bons; 5% considerou-os insuficientes); 

B4 – Resumo das estatísticas de utilização dos serviços da Biblioteca Escolar no ano letivo de 
2010/2011, disponíveis no Moodle do Agrupamento 
(http://www.escoladebaiao.com/moodle/course/view.php?id=14 – Entrar como visitante): 
empréstimos domiciliários Porbase (3591 livros requisitados), outros empréstimos 
(acrescenta-se ainda os registos manuais de 2.346 livros emprestados a docentes e alunos, 
para trabalho na sala de estudo, sala de aulas e em casa, ou para a reprografia); 

B5 – Ficha de sugestão de obras (docentes) e baú das sugestões (alunos/pessoal não docente); 

B6 – Questionário aos docentes, da RBE (B_QD2) – pergunta 3.6 (83% dos professores 
inquiridos colaborou com a Biblioteca no âmbito do PNL, sendo que mais de metade – 51% - 
fá-lo de forma sistemática), pergunta 5.8 (95% concordou que a BE mobilizou para o 
desenvolvimento do PNL e apoiou as atividades relacionadas com o mesmo); 

B7 – Relatório final de atividades de coordenação da BE e do PNL, entregue no Conselho 
Pedagógico de 11/07/2011, para posterior análise do Conselho Geral; 

B8 – Blogue da biblioteca inclui as leituras de adultos (http://biblioteca-
baiao.blogs.sapo.pt/2011/07 ); 

B9 – Plano Anual de Atividades da Biblioteca (disponível em 
http://www.escoladebaiao.com/moodle/mod/resource/view.php?inpopup=true&id=4019 – 
Entrar como visitante); 

B10 – Sumários dos livros de ponto do 9º ano do dia 8/10/2010; 

B11 – Recursos digitais:  

 blogue http://biblioteca-baiao.blogs.sapo.pt  

 Moodle do Agrupamento http://escoladebaiao.com/moodle  (Clubes/Projetos – 
Biblioteca e depois entrar como visitante) 

 sites da biblioteca http://bibliotecaebsbaiao.webnode.com e 
http://juniorbiblioebsbaiao.webnode.com  

 Facebook http://www.facebook.com/biblioteca.vale.de.ovil 

 marcadores sociais http://www.diigo.com/user/bibliotecabaiao  

 Youtube http://www.youtube.com/user/bibliotecaebsbaiao  

 Ebook http://pt.calameo.com/read/0001212646988c1a9655e e 
http://pt.calameo.com/read/00012126419f86006bdb7  

http://www.escoladebaiao.com/moodle/course/view.php?id=14
http://biblioteca-baiao.blogs.sapo.pt/2011/07
http://biblioteca-baiao.blogs.sapo.pt/2011/07
http://www.escoladebaiao.com/moodle/mod/resource/view.php?inpopup=true&id=4019
http://biblioteca-baiao.blogs.sapo.pt/
http://escoladebaiao.com/moodle
http://bibliotecaebsbaiao.webnode.com/
http://juniorbiblioebsbaiao.webnode.com/
http://www.facebook.com/biblioteca.vale.de.ovil
http://www.diigo.com/user/bibliotecabaiao
http://www.youtube.com/user/bibliotecaebsbaiao
http://pt.calameo.com/read/0001212646988c1a9655e
http://pt.calameo.com/read/00012126419f86006bdb7
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 referência na página do Agrupamento http://www.agrupamento-vale-ovil.edu.pt (no 
acesso rápido e na secção de Clubes e na Organização) 

 …; 
B12 - Questionário aos alunos, da RBE (B_QA2) – na pergunta 12, cerca de 3/4 dos alunos 
referiu que a biblioteca escolar motivava para ler mais (75%), ajudava a encontrar livros 
interessantes (78%), informava sobre livros/publicações/novidades/atividades (70%), oferecia 
formas de exprimir a sua opinião (72%) e ajudava a conhecer escritores e pessoas ligadas aos 
livros (79%); 

B13 – Calendarização das visitas semanais de um elemento da Equipa da Biblioteca aos alunos 
do 1º ciclo; 

B14 - Registos dos empréstimos efetuados pelos alunos do 1º ciclo desde a interrupção letiva 
do Carnaval; 

B15 – Trabalhos dos alunos disponíveis em http://biblioteca-baiao.blogs.sapo.pt/57043.html 
(colaboraram com trabalhos 94 alunos do 3º e 4º anos, correspondendo a 70% da totalidade 
dos alunos destes dois anos, tendo-se obtido o apoio da totalidade dos professores - 6) e 
http://biblioteca-baiao.blogs.sapo.pt/57309.html (colaboraram com trabalhos 157 alunos de 
todos os anos do 1º ciclo, correspondendo a 63% dos alunos do Centro Escolar, que 
trabalharam em casa em colaboração com 173 familiares); 

B16 – Divulgação no blogue da biblioteca das participações em contexto de sala de aula no 
âmbito da Semana da Leitura: O 5º B e o 6º B na Semana da Leitura http://biblioteca-
baiao.blogs.sapo.pt/55022.html; Vamos ler com o 5º C http://biblioteca-
baiao.blogs.sapo.pt/54659.html ; À descoberta dos escritores da nossa terra http://biblioteca-
baiao.blogs.sapo.pt/54296.html ; 

Evidência B17 – Projeto Educativo do Agrupamento; 

Evidência B18 – Plano Anual de atividades da biblioteca e atividades realizadas (outras 
atividades já foram mencionadas anteriormente e, por isso, não são repetidas aqui): 

 calendarização das visitas das turmas (e respetivos sumários nos livros de ponto das 
turmas) à exposição itinerante “O euro, a nossa moeda”, do Centro de Informação 
Europe Direct de Entre Douro e Minho (organizada pela Biblioteca em colaboração 
com a Câmara Municipal de Baião). Para esta exposição foram criados alguns materiais 
(guião da visita e sugestões de atividades), disponibilizados aos professores das turmas 
visitantes; 

 ocupação da BE durante a Feira do Livro realizada pela biblioteca escolar (10 turmas 
foram acompanhadas pelo respetivo professor, para além das visitas voluntárias dos 
alunos do agrupamento); 

 registos no blogue da biblioteca das visitas realizadas à biblioteca no início do ano 
letivo, pelos alunos do 1º e 5º anos: http://biblioteca-baiao.blogs.sapo.pt/49984.html, 
http://bibliotecabaiao.blogs.sapo.pt/51666.html, http://biblioteca-
baiao.blogs.sapo.pt/50983.html  e http://bibliotecabaiao.blogs.sapo.pt/50626.html, e 
guião da atividade; 

 *materiais produzidos no âmbito das Leituras no e do Chão, como os referentes ao 
Ambiente 
http://www.slide.com/r/HrO5vVi15jlvM8Lh0Jho93LurRb3LYi?previous_view=mscd_e
mbedded_url&view=original e à Higiene http://www.slide.com/r/Nm7AdOJw2T9k8-
EYci1d49geiEJ2y1mM?previous_view=mscd_embedded_url&view=original. Teve como 
principais objetivos promover o gosto pela leitura, incutir hábitos de higiene 
importantes para a promoção da saúde e do bem-estar, e sensibilizar os alunos para a 
adoção de atitudes de preservação do meio ambiente. Alguns dos trabalhos 

http://www.agrupamento-vale-ovil.edu.pt/
http://biblioteca-baiao.blogs.sapo.pt/57309.html
http://biblioteca-baiao.blogs.sapo.pt/55022.html
http://biblioteca-baiao.blogs.sapo.pt/55022.html
http://biblioteca-baiao.blogs.sapo.pt/54659.html
http://biblioteca-baiao.blogs.sapo.pt/54659.html
http://biblioteca-baiao.blogs.sapo.pt/54296.html
http://biblioteca-baiao.blogs.sapo.pt/54296.html
http://biblioteca-baiao.blogs.sapo.pt/49984.html
http://bibliotecabaiao.blogs.sapo.pt/51666.html
http://biblioteca-baiao.blogs.sapo.pt/50983.html
http://biblioteca-baiao.blogs.sapo.pt/50983.html
http://bibliotecabaiao.blogs.sapo.pt/50626.html
http://www.slide.com/r/HrO5vVi15jlvM8Lh0Jho93LurRb3LYi?previous_view=mscd_embedded_url&view=original
http://www.slide.com/r/HrO5vVi15jlvM8Lh0Jho93LurRb3LYi?previous_view=mscd_embedded_url&view=original
http://www.slide.com/r/Nm7AdOJw2T9k8-EYci1d49geiEJ2y1mM?previous_view=mscd_embedded_url&view=original
http://www.slide.com/r/Nm7AdOJw2T9k8-EYci1d49geiEJ2y1mM?previous_view=mscd_embedded_url&view=original
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elaborados pelos alunos também foram colocados no blogue da Biblioteca num vídeo 
de slides e outros foram afixados no placard da Biblioteca. Foi elaborado um artigo 
sobre as sessões de leitura para a edição 48 do jornal da escola (fevereiro de 2011); 

 registo no blogue da atividade Ler dá saúde, realizada na biblioteca durante a Semana 
da Leitura em que uma aluna “receitou livros” na Biblioteca a todos aqueles que 
procuraram ajuda para a “papirofobia” http://biblioteca-
baiao.blogs.sapo.pt/58370.html; 

 folheto informativo sobre o novo acordo ortográfico, realizado em colaboração com o 
grupo de Português, a ser utilizado na formação no próximo ano letivo; 

 trabalhos e avaliações realizadas pelos 13 alunos participantes na Oficina da Leitura e 
Escrita; 

 listagem dos participantes e registos no blogue das participações dos 175 alunos no 
Concurso de Língua Portuguesa, englobando 14% dos alunos do Agrupamento, 
atividade esta realizada em colaboração com o grupo de Português. Ver por exemplo 
http://biblioteca-baiao.blogs.sapo.pt/57647.html e 
http://bibliotecabaiao.blogs.sapo.pt/52614.html; 

 cartões de leitor entregues a todos os alunos do 1º ciclo no dia da Biblioteca Escolar 
(os restantes alunos utilizam o cartão da escola, documento que os alunos do 1º ciclo 
não possuem); 

B19 – Questionário aos professores, da RBE (B_QD2) - na pergunta 6, ao ser questionado se a 
BE e os recursos que disponibiliza contribuem para o desenvolvimento das competências de 
leitura e resultados escolares dos alunos, 78% respondeu que contribuía muito e 22% 
medianamente; na pergunta 7 sobre o impacto da BE nas competências de leitura dos seus 
alunos, 92% salienta que a BE aumenta o gosto pela leitura e 73% refere que melhora as 
competências de compreensão e a nível da oralidade e da escrita; 

B20 – Questionário aos Encarregados de Educação, da RBE (B_QEE1) – na pergunta 8, 100% 
dos EE inquiridos considerou que a BE era muito importante (80%) ou importante (20%) para a 
aprendizagem e formação global do filho; 

B21 – Questionários aos alunos, da RBE (B_QA2) – pergunta 16 (78% dos alunos considera que 
houve contributo da BE para as competências de leitura e resultados escolares). 

 

  

http://biblioteca-baiao.blogs.sapo.pt/58370.html
http://biblioteca-baiao.blogs.sapo.pt/58370.html
http://biblioteca-baiao.blogs.sapo.pt/57647.html
http://bibliotecabaiao.blogs.sapo.pt/52614.html
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A. Apoio ao desenvolvimento curricular 

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

Ações para melhoria 

AM1 - Criar um modelo, a ser fornecido aos professores que colaborem com a biblioteca, onde sejam 
mencionados alguns aspetos a incluir nos documentos formais das turmas, nomeadamente o sumário da 
atividade/projeto para ser registado no livro de ponto; planificação da atividade a ser incluída no Projeto 
Curricular de Turma; registo da avaliação da atividade feita pelos docentes, adaptando algumas das 
questões da avaliação da BE, permitindo a avaliação contínua da biblioteca e evitando que a mesma se 
concentre na totalidade no final do ano letivo; 

AM2 - Criar um modelo a ser fornecido aos coordenadores de departamento e aos diretores de turma e 
professores titulares, onde os mesmos informem quais as atas onde a biblioteca escolar se encontra 
referenciada e o tipo de assunto mencionado (colaboração na planificação de atividades conjuntas, apoio no 
desenvolvimento de atividades extracurriculares, apoio ao currículo, colaboração na realização de materiais 
pedagógicos, apoio na divulgação de materiais/atividades, etc.); 

AM3 - Durante o primeiro período, promover uma reunião com os docentes do SEAE para planificação de 
atividades conjuntas (por exemplo, divulgação de trabalhos realizados pelos alunos); 

AM4 - No início do ano, atualizar a lista de email de todos os professores do agrupamento; 

AM5 - Enviar por mail, mensalmente, informação sobre as novidades da biblioteca (material recebido), 
atividades a desenvolver e outros dados considerados relevantes; 

AM6 -Utilizar, de forma sistemática, a newsletter, disponibilizando-a na página do Agrupamento e no 
Facebook/blogue da biblioteca 

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

Ações para melhoria 

AM7 - Estabelecer contactos com uma instituição de ensino superior (UCP) no sentido de celebrar um 
protocolo de formação formal para os docentes do Agrupamento 

 

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

C.1. Apoio a atividades livres, extracurriculares e de enriquecimento curricular 

Ações para melhoria 
CM1 - Utilizar as reuniões de pais do 1º ciclo para divulgar o projeto do PNL (mochilas em casa) e, 
simultaneamente, pedir a colaboração dos encarregados de educação, incluindo na aquisição de material; 

CM2 - No final das atividades em que os Encarregados de Educação participem, solicitar a avaliação escrita 
da mesma; 

CM3 - Incluir no questionário da RBE (B_QEE1) o nome das atividades realizadas pela BE, para que os EE 
possam facilmente identificá-las nas situações de colaboração com a BE (6.1) 

C.2. Projetos e Parcerias 

Ações para melhoria 
CM4 - Divulgação do serviço de empréstimo domiciliário aos encarregados de educação através dos 
diretores de turma e professores titulares de turma (para que informem os EE nas primeiras reuniões) e 
através do blogue/facebook da biblioteca e da página eletrónica do Agrupamento; 

CM5 - No início do ano, solicitar a colaboração dos pais/encarregados de educação do 1º e 2º ciclo para 
serviço de voluntariado relacionado com a biblioteca escolar. 
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D. Gestão da biblioteca escolar 

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

Ações para melhoria 
 
DM1 - Criar uma grelha de avaliação de atividades para ser utilizada pelos alunos, no final de cada atividade; 

DM2 - Criar uma grelha de avaliação de atividades para ser utilizada pelos Encarregados de Educação, no 
final de cada atividade; 

DM3 – Apresentar uma proposta de manual de procedimentos da Rede de Bibliotecas de Baião a ser 
discutida e melhorada pelos restantes elementos da equipa de trabalho 

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

Ações para melhoria 
 
Face às reduções de horas que se preveem para o trabalho na biblioteca, devido aos cortes anunciados pelo 
poder central, e, por outro lado, devido ao processo de requalificação da escola, não se vislumbram ações 
de melhoria para este subdomínio 
 

D.3. Gestão da coleção/da informação 

Ações para melhoria 
  

DM4 - Concluir o documento de gestão da coleção; 

DM5 – Implementar o projeto das mochilas de livros no pré-escolar; 

DM6 - Após a criação da Rede de Bibliotecas de Baião, utilizar o portal para divulgação do espólio 
documental da biblioteca e dos seus serviços e atividades; 

DM7 - Pedir a colaboração dos pais para o reforço do fundo documental 

 

 

 

 

 

 

 

Texto escrito conforme o Acordo Ortográfico - convertido pelo Lince.          

 


