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Resumo do relatório de autoavaliação da biblioteca escolar 2011/2012 

D. Gestão da Biblioteca Escolar (BE) 

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

Nível obtido: 3,17 

Ações para a melhoria:  

DM1 – A planificação das atividades ligadas à leitura e ao empréstimo domiciliário, realizadas 
semanalmente com as turmas do 1º ciclo, deverão ser articuladas com os professores titulares de turma, 
não apenas em termos de implementação (como até ao momento tem ocorrido), mas também no que toca 
à sua planificação e avaliação, de forma a poderem ser articuladas com o currículo; 

DM2 – Pôr em prática as atividades previstas no projeto EMA – Escolha com melhores aprendizagens 
(aprovado e financiado pela Fundação Calouste Gulbenkian) - e no qual a BE aparece como parceira na 
Equipa responsável pelo referido projeto; 

DM3 – A BE poder dispor, anualmente, de uma verba que lhe permita gerir a sua coleção e aumentar o 
espólio documental; 

DM4 – Face aos cortes orçamentais implementados no ensino pelo poder central, à redução do número de 
professores na Escola e à redução do número de horas dos coordenadores de estabelecimento, não se 
prevê que seja possível melhorar a situação do ano letivo anterior. De qualquer forma, através das reuniões 
no Conselho Pedagógico e do contacto direto com os coordenadores de departamento será estabelecida a 
articulação com os departamentos que não possam estar representados na Equipa da biblioteca; 

DM5 – Aumentar o envolvimento dos professores na planificação das atividades que sejam feitas em 
colaboração com a BE, através da participação em reuniões que tenham em vista esse fim; 

DM6 – Solicitar aos alunos, professores e encarregados de educação, que participem nas atividades 
dinamizadas pela BE, a avaliação das mesmas. Assim, pretende-se que pelo menos 50% das atividades 
desenvolvidas pela biblioteca sejam devidamente avaliadas pelos seus participantes e os dados obtidos 
tratados, a fim de se perceber o impacto que as mesmas têm no desenvolvimento de competências ligadas 
à leitura ou às diversas literacias. 

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

Nível obtido: 3,20 

Ações para a melhoria:  

DM7 – Propor para os docentes da Equipa da BE ações de formação, conforme previsto no Plano de 
Formação do Agrupamento (http://agrupamento-vale-
ovil.edu.pt/201112/2012plano_formacao_agrupamento-1.pdf, página 26); 

DM8 – Só será possível implementar ações de melhoria após a mudança da BE para as novas instalações, já 
que a Escola não tem disponível outro local com uma área de trabalho maior do que aquela que atualmente 
ocupa a BE; 

DM9 – Face aos cortes orçamentais previstos pelo governo, dificilmente se conseguirá adquirir o software 
utilizado habitualmente pelos alunos no seu ambiente familiar e daí não se prever grandes alterações no 
descontentamento que os discentes manifestam quando não encontram as aplicações que usam. Procurar-
se-á minorar este problema, através de formação pontual nas referidas aplicações OpenOffice; 

DM10 – Aquisição de tablets, no âmbito da aprovação do projeto EMA (financiado pela Fundação Calouste 
Gulbenkian) e sua utilização para a realização de atividades ligadas à BE e ao trabalho na sala de aula. 

http://agrupamento-vale-ovil.edu.pt/201112/2012plano_formacao_agrupamento-1.pdf
http://agrupamento-vale-ovil.edu.pt/201112/2012plano_formacao_agrupamento-1.pdf


Biblioteca do Agrupamento de Escolas do Vale de Ovil 
 

2 
 

D.3 Gestão da coleção/da informação. 

Nível obtido: 2,57 

Ações para a melhoria:  

Ver ação de melhoria DM3 (relativa ao orçamento da BE); 

DM11 – Utilizar a lista de email dos professores do Agrupamento para divulgar as novidades da Biblioteca 
Escolar; 

DM12 – Aumentar o número de recursos educativos digitais, devidamente classificados e indexados, criados 
pelos utilizadores da BE, nomeadamente no âmbito do projeto EMA e do conceito de User Generated 
Content (UGC); 

DM13 – Articular com os departamentos/grupos disciplinares no sentido da coleção da BE (incluindo os 
recursos digitais) ser utilizada como fonte de sugestão para a realização de trabalhos no âmbito das várias 
disciplinas; 

DM14 – Solicitar à RBE a divulgação online do catálogo da BE;  

DM15 – No âmbito das atividades previstas no projeto EMA (a implementar no próximo ano letivo) 
aumentar o número de tutoriais e guias relacionados com a leitura, Segurança na Internet ou outros 
assuntos com interesse para o currículo. 

Data de apresentação ao Conselho Pedagógico: 05/09/2012 

Recomendações do Conselho Pedagógico: 
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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 – Dada a inexistência de uma área suficiente para que uma turma possa trabalhar autonomamente na 
biblioteca Escolar, só será possível implementar ações de melhoria quando se verificar a mudança da 
biblioteca para as novas instalações; 

AM2 - Solicitar a colaboração de clubes para dinamizar atividades durante a Feira do Livro (Clube de Música 
– abertura ou encerramento da Feira do Livro, Clube de Teatro, etc.); 

AM3 – Estabelecer contactos bimensais com a assessora responsável pelos apoios educativos no sentido de 
serem planificadas algumas atividades conjuntas (por exemplo, divulgação de trabalhos realizados pelos 
alunos); 

AM4 – Utilizar a lista de email dos professores do Agrupamento para divulgar as novidades da Biblioteca 
Escolar. 

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

Ações para melhoria 

AM5 – Implementar, no ano letivo 2012/2013, as ações de formação previstas no Plano de Formação do 
Agrupamento (http://agrupamento-vale-ovil.edu.pt/201112/2012plano_formacao_agrupamento-1.pdf, 
página 26). 

 

http://agrupamento-vale-ovil.edu.pt/201112/2012plano_formacao_agrupamento-1.pdf
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B. Leitura e literacia 

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

Ações para melhoria 
 
BM1 – Continuar a apostar na divulgação das ferramentas digitais da biblioteca entre alunos, docentes e 
encarregados de educação, incentivando a leitura através da sua utilização e participação, nomeadamente 
através do projeto EMA (Gulbenkian) e da aquisição e utilização de tablets; 
 
BM2 – Envolvimento de um maior número de Encarregados de Educação na atividade Voluntariado de 
Leitura, solicitando a sua colaboração não apenas na dinamização de atividades, mas também na sua 
planificação. 

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

Ações para melhoria 
 
BM3 – Continuar a apostar na divulgação das ferramentas digitais da biblioteca entre alunos, docentes e 
encarregados de educação, incentivando a leitura através da sua utilização e participação, bem como 
através do empréstimo dos tablets que serão adquiridos no âmbito do projeto EMA, financiado pela 
Fundação Calouste Gulbenkian; 
 
BM4 – Formar os alunos e professores para a utilização do Diigo, divulgando o endereço utilizado pela 
Biblioteca neste marcador social. 

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

Ações para melhoria 

 
BM5 - Criar instrumentos e materiais informáticos para o 2º e 3º ciclos, relativos às obras do Plano Nacional 
de Leitura, ou outras que sejam trabalhadas nas disciplinas, nomeadamente em Língua 
Portuguesa/Português, em articulação com os docentes dessas disciplinas. 
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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 – Criar um modelo de ficha de avaliação de atividades para ser remetida aos encarregados de 
educação dos alunos que participem em atividades desenvolvidas pela Biblioteca Escolar, para que estes 
procedam à avaliação escrita das mesmas. 
 

C.2. Projetos e Parcerias 

Ações para melhoria 
 
CM2 – Utilizar a listagem de endereços de correio eletrónico dos encarregados de educação para divulgar 
atividades e projetos desenvolvidos pela biblioteca escolar; 
 
CM3 – Dar continuidade ao projeto de Voluntariado de Leitura, destinado aos encarregados de educação, 
de forma a encontrar atividades que possam envolver ativamente os encarregados de educação; 
 
CM4 – Implementar as ações previstas no projeto “EMA – Escola com Melhores Aprendizagens”, aprovado 
pela Fundação Calouste Gulbenkian, nomeadamente no que respeita a:  

 equipamento da biblioteca com novos suportes de leitura e escrita online que permitam o 
armazenamento de dados, trabalhos, guiões de orientação e/ou fichas de atividades e incrementem 
o “learning at home”;  

 envolvimento dos pais em atividades de aprendizagem em casa através de ações ao nível da 
formação parental para que sejam capazes de monitorizar, encorajar e reforçar os trabalhos de 
casa;  

 criação de um repositório de recursos educativos digitais ou tendo por suporte tablets, com a 
realização de 3 e-books (Contos em Família).  

A ação da biblioteca será desenvolvida a partir do conceito de UGC - User Generated Content (conteúdo 
produzido pelos utilizadores, em contexto de ambiente de aprendizagem) - e da ideia de que a 
aprendizagem é mais fácil quando alguém realiza alguma atividade. 
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Relatório de avaliação da Biblioteca Escolar - Questionário aos alunos  

 

Total de inquiridos: 151 alunos  

 47% do sexo masculino e 53% do sexo feminino 

 91% do ensino regular e 9% do CEF 

Anos de escolaridade: 

2º ciclo  3º ciclo  Secundário 

Ano %  Ano %  Ano % 

5º 19%  7º 1%  10º 15% 

6º 22%  8º 17%  11º  13% 

total 41%  9º 2%  12º 2% 

   CEF 9%  total 30% 

   total 29%    

 

Vais à biblioteca escolar: 

Todos os dias 21% 
66% 

Uma ou duas vezes por semana 45% 

Uma ou duas vezes por mês 15%  

Muito raramente e de forma irregular 13%  

Nunca 1%  

 

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

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

Sim 94%  Sim 83% 

Não 6%  Não 17% 

 

 

 

 

 

 

 

Os computadores respondem às tuas 
necessidades e têm-te permitido realizar 
os trabalhos? 

Encontras os livros ou outros 
documentos que procuras? 

Sim 65%  Sim 80% 

Não 35%  Não 20% 
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Os livros e outros documentos são atuais e 
têm informação com qualidade? 

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

Sim 89%  Sim 86% 

Não 11%  Não 14% 

 

 

 

 

 

 

 

O catálogo da BE é útil nas tuas pesquisas? A equipa apoia-me quando procuras um 
livro, precisas de realizar uma pesquisa 
ou fazer um trabalho, se pedires? 

Sim 81%  Sim 88% 

Não 19%  Não 12% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

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

Sim 89%  Sim 75% 

Não 11%  Não 25% 
 

 
 

 

 

 

 

Avalia os recursos documentais existentes na BE ou que esta faz circular na tua 
escola: 

Obras de referência: enciclopédias, 
dicionários... 

Jornais e revistas 

Bom 60%  Bom 38% 

Razoável 38%  Razoável 54% 

Fraco 2%  Fraco 8% 
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Livros de literatura 

 

 

Livros de tipo informativo 

Bom 63%  Bom 54% 

Razoável 32%  Razoável 41% 

Fraco 5%  Fraco 5% 
 

 

 

 

 

 

CD áudio, DVD, jogos Livros para apoio ao estudo e para 
realização de trabalhos 

Bom 39%  Bom 56% 

Razoável 44%  Razoável 41% 

Fraco 17%  Fraco 3% 
 
 
 
 
 
 
 
 

Informação organizada acessível através da 
Internet 

 

Bom 59%    

Razoável 34%    

Fraco 7%    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Classifica o trabalho global do professor bibliotecário/ equipa no acesso à BE, 

no apoio à pesquisa de informação e na realização de trabalhos. 

Muito Bom 26% 
86% 

  

Bom 60%   

Razoável 10%    

Fraco 4%    
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Relatório de avaliação da Biblioteca Escolar - Questionário aos docentes 

 

Total de inquiridos: questionário enviado por email para 98 professores, tendo 
respondido, dentro do prazo estipulado, 37 docentes 

 JI/1º ciclo – 22% 

 2º ciclo – 8% 

 3º ciclo – 16% 

 ensino secundário – 54% 

 

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

 

Muito 78%  

Razoavelmente 19%  

Pouco 3%  

 

 

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

Horário de abertura da BE Área, organização do espaço, mobiliário existente e 
condições de acomodação nas deslocações com alunos 

Muito Bom 60% 
100% 

 Muito Bom 22% 
68% 

Bom 40%  Bom 46% 

Rrazoável ---   Rrazoável 32%  

Fraco ---   Fraco ---  
 

  

 

 

 

 
 
 

Número, atualização e adequação dos 
equipamentos tecnológicos da BE 

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

Muito Bom 19% 
62% 

 Muito Bom 14% 
76% 

Bom 43%  Bom 62% 

Rrazoável 35%   Rrazoável 21%  

Fraco 3%   Fraco 3%  
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Atualidade dos fundos documentais Diversidade da coleção em áreas temáticas e em 
suportes, incluindo recursos organizados em linha 

Muito Bom 22% 
87% 

 Muito Bom 24% 
86% 

Bom 65%  Bom 62% 

Rrazoável 13%   Rrazoável 14%  

Fraco ---   Fraco ---  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Disponibilização de informação relacionada 
com interesses pessoais/ divulgação de 
iniciativas 

Disponibilização de informação relacionada com o 
trabalho escolar/ currículo 

Muito Bom 46% 
89% 

 Muito Bom 53% 
85% 

Bom 43%  Bom 32% 

Rrazoável 11%   Rrazoável 15%  

Fraco ---   Fraco ---  

 
 
 
 
 
 
 
 

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

 

Muito Bom 38% 
81% 

   
 

Bom 43%    

Rrazoável 19%      

Fraco ---      
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Como classifica os serviços prestados pela BE? 

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

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

Muito Bom 78% 
97% 

 Muito Bom 73% 
92% 

Bom 19%  Bom 19% 

Rrazoável 3%   Rrazoável 8%  

Fraco ---   Fraco ---  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Trabalho da equipa na criação de 
instrumentos de apoio ao trabalho escolar e 
aos utilizadores 

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

Muito Bom 43% 
86% 

 Muito Bom 43% 
81% 

Bom 43%  Bom 38% 

Rrazoável 14%   Rrazoável 19%  

Fraco ---   Fraco ---  
 
 
 
 
 
 
 
 

Criação de condições de acesso e 
acompanhamento aos utilizadores na pesquisa 
e uso da informação 

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

Muito Bom 41% 
92% 

 Muito Bom 19% 
72% 

Bom 51%  Bom 53% 

Rrazoável 8%   Rrazoável 25%  

Fraco ---   Fraco 3%  
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Criação de condições para a promoção da 
leitura e da literacia 

Trabalho articulado com os docentes e apoio 
ao desenvolvimento curricular 

Muito Bom 68% 
95% 

 Muito Bom 57% 
92% 

Bom 27%  Bom 35% 

Rrazoável 5%   Rrazoável 8%  

Fraco ---   Fraco ---  
 
 
 
 
 
 
 
 

Articulação de atividades e partilha de 
recursos entre as escolas/ bibliotecas no 
agrupamento 

 

Muito Bom 47% 
80% 

   
 

Bom 33%    

Rrazoável 20%      

Fraco ---      
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Faça um balanço global do impacto da BE na vida da escola e no apoio ao seu 

trabalho enquanto docente. 

Muito Bom 57% 
92% 

  

Bom 35%   

Razoável 5%    

Fraco 3%    
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Relatório de avaliação da Biblioteca Escolar 
 

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 

Evidência D1 - Regulamento Interno do Agrupamento (evidência D1); 
 
Evidência D2 - Composição do Conselho Pedagógico (http://agrupamento-vale-ovil.edu.pt/ped.html); 

Evidência D3 - Quinze atas do Conselho Pedagógico do ano letivo 2011/2012; 

Evidência D4 - Plano Anual de Atividades do Agrupamento (http://www.agrupamento-vale- 

ovil.edu.pt/paa.pdf) e Plano Anual de Atividades da Biblioteca Escolar (http://biblioteca- 

baiao.blogs.sapo.pt/61598.html) 
 
Evidência D5 – Aprovação do projeto EMA, pela Fundação Calouste Gulbenkian 

(http://www.gulbenkian.pt/section65artId3062langId1.html). A BE integra a equipa responsável pela criação 

do projeto. 
 

Pontos fortes identificados 

* A professora bibliotecária tem assento no Conselho Pedagógico e foi a secretária de todas as reuniões 

realizadas por este órgão (evidências D1, D2 e D3); 

* O PAA da BE está integrado no PAA do Agrupamento e engloba as metas e objetivos do PE (evidência 

D4); 

* A Escola inclui a BE na formulação e desenvolvimento da sua missão, princípios e objetivos estratégicos e 

de aprendizagem – a professora bibliotecária participou na elaboração do Plano de Formação do 

Agrupamento, do regulamento das visitas de estudo, na reformulação do Projeto Educativo do Agrupamento 

e na Secção de Avaliação de Desempenho do Pessoal Docente (evidência D3); 

* A Equipa da Biblioteca participou na elaboração do projeto EMA – Escola com Melhores Aprendizagens (3ª 

fase da candidatura aprovada pela Fundação Calouste Gulbenkian) – a ser implementado durante o ano 

letivo 2012/2013 (evidência D5). 
 

Pontos fracos identificados 

* Dificuldades em articular o plano anual de atividades da BE com o currículo das diferentes disciplinas 

(ações de melhoria DM1 e DM2). 
 

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

Evidências 

Ver evidência D3 (atas do Conselho Pedagógico) 
 
Evidência D6 – Verba anual de cerca de 500 euros para despesas relacionadas com o funcionamento da BE 

(papel, tinteiros, cartolinas, …); 
 
Evidência D7 - Lista de verificação para o diretor(a) da escola/ agrupamento, da RBE (todas as medidas 

indicadas nas questões foram respondidas pelo diretor como tendo sido implementadas com sucesso); 
 
Evidência D8 – Constituição da Equipa da Biblioteca e horário dos professores que fazem parte da referida 

Equipa. 
 
Evidência D9 - Questionário aos docentes, da RBE: na questão 3.4, “Interação da BE com a escola. 

Definição de programas formativos e de trabalho com departamentos e docentes”, 43% considerou-a muito 

boa e 38% boa. 
 

Pontos fortes identificados 

* A direção atribui uma verba anual para o funcionamento da BE (evidência D6); 

* O diretor encara a BE como recurso fulcral no desenvolvimento do gosto pela leitura, na aquisição das 

literacias e na progressão nas aprendizagens e no sucesso escolar (evidência D7); 
Relatório   de avaliação 
1302721   Escola Básica e Secundária de Vale de Ovil, Baião 

2012/08/16   19:47:38 
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* Da Equipa da Biblioteca fazem parte professores dos departamentos de Ciências Humanas e Sociais, de 

Línguas e Matemática e Ciências Experimentais, possibilitando a articulação com os referidos 

departamentos curriculares (evidência D8); 

* É mantido um diálogo constante com o diretor, dando conhecimento das atividades e dificuldades da 

biblioteca (como já foi anteriormente referido a professora bibliotecária participou na elaboração do Plano de 

Formação do Agrupamento, do regulamento das visitas de estudo, no projeto EMA – Gulbenkian -, na 

reformulação do Projeto Educativo do Agrupamento e na Secção de Avaliação de Desempenho do Pessoal 

Docente - evidência D3); 

* A equipa da BE sugere projetos e atividades junto do conselho pedagógico, dos departamentos curriculares 

e docentes (evidência D9). 
 

Pontos fracos identificados 

* A BE não possui orçamento para aquisição de fundo documental, estando sujeita às ofertas que recebe e 

ao material adquirido no âmbito do PNL (ação de melhoria DM3); 

* Da Equipa da BE deixou de fazer parte o coordenador do 1º ciclo e um docente de Expressões, os quais 

permitiam a articulação da BE com os referidos departamentos (ação de melhoria DM4). 
 

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

Evidências 

Ver evidência D5 (Aprovação do projeto EMA, pela Fundação Calouste Gulbenkian 

(http://www.gulbenkian.pt/section65artId3062langId1.html). A BE integra a equipa responsável pela criação 

do projeto) 
 
Evidência D10 – Horário de funcionamento da Biblioteca (ininterruptamente das 8,30 às 18,30 horas e à 

terça feira das 8,30 às 20 horas) 
 
Evidência D11 – Questionário aos docentes, da RBE: na questão 4, “Faça um balanço global do impacto da 

BE na vida da escola e no apoio ao seu trabalho enquanto docente”, 56,8% respondeu Muito Bom e 35,1% 

Bom; 

na questão 3.8, relativa ao “Trabalho articulado da BE com os docentes e no apoio ao desenvolvimento 

curricular”, 56,8% considerou-o Muito Bom e 35% referiu-o como sendo Bom; 

na questão 3.5, “Criação de condições de acesso e acompanhamento aos utilizadores na pesquisa e uso da 

informação”, 41% considerou que a resposta da BE era muito boa e 51% boa; 

na questão 3.2 “Capacidade de contribuir para melhorar a qualidade do trabalho escolar e o nível de 

competências dos alunos”, 73% considerou-a muito boa e 19% boa; 

na questão 1, “Considera a gestão da biblioteca escolar (BE) eficaz e capaz de favorecer o trabalho com os 

alunos e a articulação com o currículo”, 78% respondeu muito e 19% razoavelmente; 
 
Evidência D12 – Pergunta 6 do questionário aos alunos, da RBE: 86% classificou o trabalho global do 

professor bibliotecário/equipa no acesso à BE, no apoio à pesquisa de informação e na realização de 

trabalhos como sendo muito bom ou bom (4% considerou-o fraco). 
 

Pontos fortes identificados 

* A BE funciona num horário contínuo, tendo sempre disponível uma técnica operacional para atendimento 

aos utilizadores (evidência D10); 

* A BE cria condições e é usada como recurso e como local de lazer e de trabalho (evidência D11); 

* A BE desenvolve projetos com a Escola, como o PNL e o projeto EMA, entre outros (evidência D11 e 

evidência D5); 

* A BE apoia os utilizadores no acesso à coleção, aos equipamentos, à leitura, à pesquisa e ao uso da 

informação (evidência D12). 
 

Pontos fracos identificados 

* A Equipa da BE planifica todas atividades que realiza ao longo do ano letivo e são feitas em articulação 

com os professores titulares de turma e outros docentes do Agrupamento, mas os professores só colaboram 

na implementação das atividades e em parte da sua avaliação, não estando geralmente envolvidos na sua 

planificação (ação de melhoria DM5). 
 

D.1.4 Avaliação da BE na escola/agrupamento 
 

Evidências 

Evidência D13 – Planificações e relatórios apresentados pelos professores que participaram no Plano 

Nacional de Leitura e que serviram de suporte à elaboração do relatório final de avaliação das atividades 
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desenvolvidas no âmbito do PNL, nomeadamente na sistematização dos seus aspetos positivos e negativos 

(arquivado na pasta do PAA do Agrupamento) 
 
Evidência D14 – Grelha de avaliação de atividades e análise dos resultados que se encontra arquivada na 

pasta de autoavaliação da BE; 

Evidência D15 – Relatório final da BE, arquivado na pasta relativa ao PAA do Agrupamento; 

Evidência D16 – Atas do Conselho Pedagógico, por exemplo a nº 109, de 30/11/2011, nº 110, de 

25/01/2012, nº 113, de 18/04/2012, entre outras. 
 

Pontos fortes identificados 

* Foram utilizadas duas grelhas de planificação e avaliação das atividades realizadas pelos professores no 

âmbito do Plano Nacional de Leitura, de forma a facilitar a recolha, análise e objetividade da informação 

(evidência D13); 
 
* Foi criada e utilizada uma grelha de avaliação de atividades para ser utilizada pelos alunos, no final das 

atividades de formação ligadas à elaboração de um trabalho científico e elaboração de uma referência 

bibliográfica, tendo os resultados sido analisados, apresentados ao Conselho Pedagógico e utilizados para 

reformular os aspetos que foram considerados negativos (evidência D14); 
 
* Todas as atividades da biblioteca escolar foram sujeitas a avaliação, tendo sido avaliadas quanto à 

concretização da atividade e das aprendizagens, pontos fortes e fracos e ações de melhoria a serem 

implementadas (evidência D15); 
 
* Os resultados de avaliação das atividades da BE são divulgados no Conselho Pedagógico e incluídos no 

relatório final da BE para serem analisados pelo Conselho Geral do Agrupamento (evidência D15 e D16). 
 

Pontos fracos identificados 

* Dificuldade em gerir o tempo de forma a conseguir-se implementar um sistema de avaliação sistemática, 

para todas as atividades realizadas pela biblioteca, sem prejuízo de outros trabalhos que são efetuados por 

este serviço educativo (ação de melhoria DM6). 

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

 

D.2.1 Liderança do professor bibliotecário na escola/agrupamento 
 

Evidências 

Evidência D17 – Questionário aos docentes, da RBE: na questão 3.1, “Capacidade de liderança do 

professor bibliotecário, trabalho com os departamentos, docentes e alunos e desempenho ao nível de gestão 

da BE”, 78% considerou-a muito boa e 19% boa; 

Evidência D18 – Lista de verificação para o professor bibliotecário. 

Pontos fortes identificados 

* O professor bibliotecário exerce uma boa gestão, procurando mobilizar a equipa e a escola para o valor e 

para o trabalho com a BE (evidência D17 e D18); 

* Tal como já foi mencionado anteriormente, a professora bibliotecária participou na elaboração do Plano de 

Formação do Agrupamento, do regulamento das visitas de estudo, no projeto EMA (aprovado pela Fundação 

Calouste Gulbenkian), na reformulação do Projeto Educativo do Agrupamento e na Secção de Avaliação de 

Desempenho do Pessoal Docente, entre outros. 
 

Pontos fracos identificados 

* Como foi referido anteriormente, as atividades que a BE realiza ao longo do ano letivo e são feitas em 

articulação com os professores titulares de turma e outros docentes do Agrupamento são planificadas, mas 

os professores só colaboram na implementação das atividades e em parte da sua avaliação, não estando 

geralmente envolvidos na sua planificação (ação de melhoria DM5). 
 

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

Evidências 

Ver evidência D8 (constituição da equipa da BE) 
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Evidência D19 – Curriculum Vitae da professora bibliotecária e certificado de conclusão do mestrado 

(arquivados no processo individual da professora); 
 
Evidência D20 – Comprovativos da frequência/conclusão das ações de formação (arquivados no processo 

individual da professora). 
 

Pontos fortes identificados 

* A professora bibliotecária possui formação específica adequada ao cargo – Mestrado em Ciências da 

Informação e Documentação, com a classificação final de 18 (A professora bibliotecária apresentou e 

defendeu a sua dissertação de mestrado em fevereiro de 2012, tendo obtido a classificação de 19. O tema 

da dissertação intitulou-se “Prevenir contra o Lobo Mau ou despertar a Bela Adormecida?: Estudo de caso 

sobre as práticas e perceções associadas à Internet entre os alunos do Agrupamento de Escolas do Vale de 

Ovil”) –(evidência D19); 

* Ao longo do ano letivo 2011/2012, a professora bibliotecária participou no curso de Formação “Gestão 

integrada da Biblioteca Escolar de Agrupamento”, em regime b-learning, organizado pelo CFAE Sousa 

Nascente (Centro de Formação AE Sousa Nascente), em 2012, com a duração de 15 horas. Para além 

desta formação creditada, foram realizadas outras formações não acreditadas, a saber: Curso Intensivo de 

Chinês – Nível 1, organizado pela Faculdade de Letras da Universidade do Porto, em 2012, com a duração 

de 60 horas; Ação de Sensibilização e Divulgação sobre “Síndrome de Asperger/Perturbações do Espectro 

do Autismo”, organizada pela APSA (Associação Portuguesa de Síndrome de Asperger), em 2012, com a 

duração de 2 horas; Conferência “Autonomia e inovação curricular: olhares diferenciados”, organizado pela 

Comissão de Educação, Ciência e Cultura da Assembleia da República e Conselho Nacional de Educação, 

em 2012, com a duração de 3 horas; Conferência “Diversidade digital: Resultados do Projecto Inclusão e 

Participação Digital (Programa UTAustin|Portugal)”, organizado pela FCSH da Universidade Nova de 

Lisboa, em 2011, com a duração de 1 dia; Seminário IV Encontro Bibliotecas Escolares “Os caminhos da 

rede”, organizado pelo Serviço de Apoio às Bibliotecas Escolares de Famalicão, em 2011, com a duração de 

15 horas (evidência D20); 

* Conforme referido anteriormente, da Equipa da Biblioteca fazem parte professores dos departamentos de 

Ciências Humanas e Sociais, de Línguas e Matemática e Ciências Experimentais, possibilitando a 

articulação com os referidos departamentos curriculares (ver evidência D8); 

* Na Equipa da BE estão incluídos 3 assistentes operacionais que permitem o apoio contínuo aos 

utilizadores da BE. 
 

Pontos fracos identificados 

* Da Equipa da BE deixou de fazer parte o coordenador do 1º ciclo e um docente de Expressões, os quais 

permitiam a articulação da BE com os referidos departamentos (ação de melhoria DM4); 

* Para além da formação informal, os docentes que fazem parte da Equipa da BE não têm tido possibilidade 

de frequentar ações de formação creditadas, por não lhes ser facultada pelo Centro de Formação (ação de 

melhoria DM7). 
 

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

Evidências 

Evidência D21 – Questionário aos docentes, da RBE: na questão 2.2, “Área, organização do espaço, 

mobiliário existente e condições de acomodação nas deslocações com alunos”, 22% dos docentes 

considerou que os mesmos eram muito bons e 46% referiu-os como bons; 
 
Evidência D22 – Questionário aos alunos, da RBE: na questão 4.2, “A área da BE é adequada para 

circulares à vontade e realizares bem os trabalhos”, 83% dos alunos concorda com a afirmação. 
 

Pontos fortes identificados 

* Apesar da exiguidade das instalações da BE (devido ao processo de requalificação da Escola e 

necessidade de transferência da escola sede, incluindo a biblioteca escolar, para outro espaço), a maioria 

dos utilizadores considera que a BE disponibiliza condições de espaço e mobiliário adequadas ao seu 

funcionamento, às solicitações da comunidade e a uma utilização diversificada (evidência D21 e D22). 
 

Pontos fracos identificados 

* Devido ao processo de requalificação da Escola, neste momento a organização do espaço da BE não 

permite a utilização autónoma da BE pelos docentes com as suas turmas (ação de melhoria DM8) 
 

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

escola/agrupamento. 
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Evidências 

Evidência D23 – Recursos digitais: blogue http://biblioteca-baiao.blogs.sapo.pt; participação no Moodle do 

Agrupamento http://escoladebaiao.com/moodle/(Clubes/Projectos – Biblioteca e depois entrar como 

visitante); nos sites da biblioteca http://bibliotecaebsbaiao.webnode.com/ e 

http://juniorbiblioebsbaiao.webnode.com/; no Facebook https://www.facebook.com/biblioteca.vale.de.ovil; em 

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

http://www.youtube.com/user/bibliotecaebsbaiao; Ebook (exemplo em 

http://pt.calameo.com/read/000121264967811a2040a); referência na página do Agrupamento 

http://www.agrupamento-vale-ovil.edu.pt (no acesso rápido e na secção de Clubes e na Organização); … 

Evidência D24 – Sumários da professora responsável pela manutenção dos computadores da BE; 

Evidência D25 – Questionário aos alunos, da RBE: na pergunta 4.3, “os computadores respondem às tuas 

necessidades e têm-te permitido realizar os trabalhos”, 65% dos alunos respondeu afirmativamente; 
 
Evidência D26 – Questionário aos docentes, da RBE: na questão 2.3, “Número, atualização e adequação 

dos equipamentos tecnológicos da BE”, 18.9% dos docentes considerou que eram muito bons e 43% 

mencionou-os como sendo bons. 
 

Pontos fortes identificados 

* A BE utiliza as potencialidades da Web 2.0 e o Moodle do Agrupamento para as suas atividades e 

desenvolvimento das competências dos utilizadores (evidência D23); 

* Em articulação com o assessor responsável pelos equipamentos tecnológicos do Agrupamento, 

semanalmente, uma professora do grupo TIC fez a manutenção dos computadores da BE, quer em termos 

de software ou problemas que foram sendo detetados (evidência D24); 

* Apesar dos condicionalismos decorrentes das instalações provisórias da BE, a maioria dos alunos e 

professores considera que os computadores têm respondido de forma satisfatória às suas necessidades 

(evidência D25 e D26). 
 

Pontos fracos identificados 

* Desfasamento entre o software OpenOffice / Linux que a BE tem que utilizar nos seus computadores e o 

software que é habitualmente utilizado pelos alunos no seu ambiente familiar (ação de melhoria DM9); 

* As instalações provisórias onde a BE se encontra no presente não permitem a utilização de mais 

computadores e outros equipamentos (televisão, vídeo, CD-audio), pois o espaço é insuficiente (ação de 

melhoria DM8); 

* A BE não dispõe de tablets, meios que aumentam a motivação para a leitura e escrita (ação de melhoria 

DM10). 

 
D.3 Gestão da coleção/da informação. 

 

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

utilizadores da escola/agrupamento 
 

Evidências 

Evidência D27 - “Política de desenvolvimento da coleção”; 
 
Evidência D28 – Relatório relativo ao inventário do fundo documental da BE; 

 
Evidência D29 - Exemplo de um dos boletins bibliográficos disponíveis na página do Agrupamento 

http://agrupamento-vale-ovil.edu.pt/201112/Biblioteca/boletim_bibliografico.pdf; 
 
Evidência D31 - Listagem dos livros introduzidos no programa Porbase/Prisma no ano letivo 2011/2012 (421 

novas aquisições); 

Evidência D32 - Lista de verificação para a coleção, da RBE (CK3). 

Pontos fortes identificados 

* Foi elaborado o documento “Política de desenvolvimento da coleção”, onde se definem as normas para a 

seleção, desbaste, aquisição, organização e circulação dos recursos de informação. O referido documento 

será submetido ao parecer do Conselho Pedagógico no início do próximo ano letivo (evidência D27); 

* Durante o mês de julho/2012 procedeu-se ao inventário de todo o fundo documental da BE, tendo sido 

elaborado um relatório que será apresentado ao Conselho Pedagógico, no início do próximo ano letivo 
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 (evidência D28 e D32); 

* Foi utilizada a newsletter para divulgação das novidades documentais da biblioteca escolar (evidência D29; 

ação de melhoria DM11); 

* Durante o ano letivo procedeu-se à classificação e catalogação informática de 716 exemplares, sendo 421 

respeitantes a obras informativas, de literatura e de referência (evidência D31). 
 

Pontos fracos identificados 

* Os órgãos de administração e gestão ainda não atribuem anualmente uma verba para atualização da 

documentação (ação de melhoria DM3). 
 

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 

Evidência D32 - Questionário aos docentes, da RBE: na questão 2.4, “Adequação da coleção às 

necessidades pessoais de documentação e ao trabalho pedagógico com os alunos”, 14% considerou-a 

muito boa e 62% boa; 
 
Evidência D33 – Questionário aos alunos, da RBE: na questão 4.6, 86% dos alunos respondeu 

afirmativamente à questão “Na BE existe documentação variada, incluindo: CD, CD-ROM, DVD, e 

informação "online"?”; na questão 4.5, 89% dos alunos afirmou que “Os livros e outros documentos 

existentes na BE são atuais e têm informação com qualidade”; 
 
Evidência D34 - Baú de sugestões de aquisições existente na BE e ficha para sugestão de obras entregue 

aos departamentos curriculares no início do ano letivo. 
 

Pontos fortes identificados 

* Os livros e outros recursos de informação são adequados à faixa etária, à curiosidade intelectual, 

interesses e necessidades dos utilizadores (evidência D33); 

* A seleção dos fundos documentais tem em conta as necessidades identificadas junto dos departamentos 

curriculares e utilizadores (evidência D34). 
 

Pontos fracos identificados 

* A coleção não é equilibrada na quantidade entre o suporte impresso e não impresso, sendo ainda pouco 

significativa a quantidade de recursos educativos digitais da BE, devidamente indexados e disponibilizados 

ao público (ação de melhoria DM12); 

* Dificuldades na atualização anual dos recursos documentais, devido à inexistência de um orçamento para o 

efeito, estando a BE dependente das ofertas e aquisições no âmbito do PNL (ação de melhoria DM3). 
 

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

Evidências 

Ver evidências D32 e D33 

Evidência D30 – Empréstimos domiciliários realizados no 1º ciclo. 

Pontos fortes identificados 

* A BE assegura a circulação de fundos documentais em todo o agrupamento. Mesmo após a mudança de 

instalações, manteve-se o empréstimo domiciliário aos alunos do 1º ciclo (evidência D30); 
 
* A BE implementa o empréstimo domiciliário, os fundos documentais são suficientes para as necessidades 

dos utilizadores e os alunos procuram os recursos documentais para ler, recrear ou para o trabalho escolar 

(evidência D32 e D33). 
 

Pontos fracos identificados 

* A maioria dos docentes não apresenta propostas de trabalho conducentes ao uso da coleção existente na 

BE nos trabalhos que sugere aos alunos para estes realizarem (ação de melhoria DM13). 

D.3.4 Organização da informação. Informatização da coleção 

Evidências 

Evidência D35 – Questionário aos alunos, da RBE: na questão 4.7, 83% dos alunos considera que o 

catálogo da BE é útil nas suas pesquisas; 
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Evidência D36 – Questionário aos docentes, da RBE: na questão 3.5, “Criação de condições de acesso e 

acompanhamento aos utilizadores na pesquisa e uso da informação”, 41% dos docentes considerou que a 

BE fez um muito bom trabalho e 51% mencionou-o como sendo bom; 
 
Evidência D37 – Planta da BE e organização do fundo documental nas estantes; 

Evidência D38 – Classificação e indexação do fundo documental no software Porbase/Prisma; 

Evidência D39 – Catálogo pesquisável online, em formato pdf, 

http://bibliotecaebsbaiao.webnode.com/catalogo/. 
 

Pontos fortes identificados 

* Os utilizadores recuperam a informação através da consulta automatizada do catálogo, sendo feita 

formação no início do ano para os alunos do 5º ano, no que respeita à utilização do catálogo da BE 

(evidência D35 e D36); 

* A informação está organizada segundo a Classificação Decimal Universal (CDU) que garante a sua eficaz 

recuperação (evidência D37); 

* Está implementado um sistema de gestão bibliográfico automatizado, através do software Porbase/Prisma 

que permite a simplificação de um conjunto de processos inerentes ao circuito do documento e à difusão e 

pesquisa da informação (evidência D38). 
 

Pontos fracos identificados 

* O atraso na criação da Rede de Bibliotecas de Baião impossibilitou a colocação do catálogo da biblioteca 

em linha. Neste momento, o catálogo é pesquisável na página do Agrupamento (evidência D39), mas 

apenas em formato pdf e não associa recursos digitais (ação de melhoria DM14). 
 

D.3.5 Difusão da informação 
 

Evidências 

Evidência D40 – Apresentação do livro “O cágado Gaspar”, pela ilustradora Sandra de Matos, Feira do 

Livro no Centro Escolar e Escola-Sede, divulgação de novidades para empréstimo domiciliário, através da 

exposição dos livros e da newsletter/boletim informativo da BE; 
 
Evidência D41 – Boletim bibliográfico disponível no blogue e/ou página do Agrupamento (exemplo disponível 

em http://www.agrupamento-vale-ovil.edu.pt/201112/Biblioteca/boletim_bibliografico.pdf); 
 
Evidência D42 – Facebook (por exemplo em 

http://www.facebook.com/media/set/?set=a.265003830234360.61721.121931977874880&type=1 e 

http://www.facebook.com/biblioteca.vale.de.ovil) e blogue da biblioteca (http://biblioteca-baiao.blogs.sapo.pt/); 
 
 
Evidência D43 – Questionário aos docentes, da RBE: na pergunta 3.3, 43% dos docentes considerou que o 

trabalho da equipa na criação de instrumentos de apoio ao trabalho escolar e aos utilizadores era muito bom 

e igual percentagem de professores considerou esse trabalho como sendo bom. 
 

Pontos fortes identificados 

* A BE realiza atividades de apresentação/exposição de livros (evidência D40); 

* Boletim informativo da BE (evidência D41); 

* A BE usa o blogue e o Facebook para difundir a informação (evidência D42); 

* O trabalho da equipa da BE é considerado positivo na criação de instrumentos de apoio às atividades 

escolares e aos utilizadores (evidência D43). 
 

Pontos fracos identificados 

* A BE produziu poucos guias e tutoriais sobre assuntos, autores ou outros assuntos relacionados com a 

leitura e com o currículo (ação de melhoria DM15). 

 
Quadro Síntese 

D. Gestão da biblioteca escolar 
 

Motivo da escolha do domínio 

Em virtude da biblioteca escolar já ter avaliado os domínios A e B nos anos letivos anteriores, optou-se por 

escolher o domínio D para o corrente ano letivo, tendo em vista conhecer-se, com objetividade, o modo 

como a biblioteca está a efetuar o seu trabalho no que respeita à gestão deste serviço educativo e perceber- 
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se de que modo a mudança de instalações da biblioteca para um novo espaço estava afetar o seu 

funcionamento e serviços. Lembra-se que, desde fevereiro de 2011, a Escola-sede do Agrupamento (local 

onde se encontra a biblioteca escolar) está incluída no processo de requalificação das escolas secundárias, 

tendo sido necessário proceder à mudança de instalações para um novo espaço, obrigando a que a 

biblioteca ficasse com um espaço mais reduzido do que aquele que ocupava até esse momento. Daí a opção 

pelo domínio D e não pelo domínio C (dos projetos, parcerias e atividades livres e de abertura à 

comunidade). 
 

Nível obtido 

3.17 
 

Ações para melhoria 

Ação de melhoria DM1 – A planificação das atividades ligadas à leitura e ao empréstimo domiciliário, 

realizadas semanalmente com as turmas do 1º ciclo, deverão ser articuladas com os professores titulares de 

turma, não apenas em termos de implementação (como até ao momento tem ocorrido), mas também no que 

toca à sua planificação e avaliação, de forma a poderem ser articuladas com o currículo; 
 
Ação de melhoria DM2 – Pôr em prática as atividades previstas no projeto EMA – Escolha com melhores 

aprendizagens (aprovado e financiado pela Fundação Calouste Gulbenkian) - e no qual a BE aparece como 

parceira na Equipa responsável pelo referido projeto; 
 
Ação de melhoria DM3 – A BE poder dispor, anualmente, de uma verba que lhe permita gerir a sua coleção 

e aumentar o espólio documental; 
 
Ação de melhoria DM4 – Face aos cortes orçamentais implementados no ensino pelo poder central, à 

redução do número de professores na Escola e à redução do número de horas dos coordenadores de 

estabelecimento, não se prevê que seja possível melhorar a situação do ano letivo anterior. De qualquer 

forma, através das reuniões no Conselho Pedagógico e do contacto direto com os coordenadores de 

departamento será estabelecida a articulação com os departamentos que não possam estar representados 

na Equipa da biblioteca; 
 
Ação de melhoria DM5 – Aumentar o envolvimento dos professores na planificação das atividades que 

sejam feitas em colaboração com a BE, através da participação em reuniões que tenham em vista esse fim; 
 
Ação de melhoria DM6 – Solicitar aos alunos, professores e encarregados de educação, que participem nas 

atividades dinamizadas pela BE, a avaliação das mesmas. Assim, pretende-se que pelo menos 50% das 

atividades desenvolvidas pela biblioteca sejam devidamente avaliadas pelos seus participantes e os dados 

obtidos tratados, a fim de se perceber o impacto que as mesmas têm no desenvolvimento de competências 

ligadas à leitura ou às diversas literacias. 
 

Observações 

Nada a salientar. 
 

Nível obtido 

3.20 
 

Ações para melhoria 

Ação de melhoria DM7 – Propor para os docentes da Equipa da BE ações de formação, conforme previsto 

no Plano de Formação do Agrupamento (http://www.agrupamento-vale- 

ovil.edu.pt/201112/2012plano_formacao_agrupamento-1.pdf, página 26); 
 
Ação de melhoria DM8 – Só será possível implementar ações de melhoria após a mudança da BE para as 

novas instalações, já que a Escola não tem disponível outro local com uma área de trabalho maior do que 

aquela que atualmente ocupa a BE; 
 
Ação de melhoria DM9 – Face aos cortes orçamentais previstos pelo governo, dificilmente se conseguirá 

adquirir o software utilizado habitualmente pelos alunos no seu ambiente familiar e daí não se prever 

grandes alterações no descontentamento que os discentes manifestam quando não encontram as aplicações 

que usam. Procurar-se-á minorar este problema, através de formação pontual nas referidas aplicações 

OpenOffice; 
 
Ação de melhoria DM10 – Aquisição de tablets, no âmbito da aprovação do projeto EMA (financiado pela 
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Gulbenkian), e sua utilização para a realização de atividades ligadas à BE e ao trabalho na sala de aula. 

 

Observações 

Nada a salientar. 
 

Nível obtido 

2.57 
 

Ações para melhoria 

Ver ação de melhoria DM3 (relativa ao orçamento da BE) 
 
Ação de melhoria DM11 – Utilizar a lista de email dos professores do Agrupamento para divulgar as 

novidades da Biblioteca Escolar; 
 
Ação de melhoria DM12 – Aumentar o número de recursos educativos digitais, devidamente classificados e 

indexados, criados pelos utilizadores da BE, nomeadamente no âmbito do projeto EMA e do conceito de 

User Generated Content; 
 
Ação de melhoria DM13 – Articular com os departamentos/grupos disciplinares no sentido da coleção da BE 

(incluindo os recursos digitais) ser utilizada como fonte de sugestão para a realização de trabalhos no âmbito 

das várias disciplinas; 
 
Ação de melhoria DM14 – Solicitar à RBE a divulgação online do catálogo da BE; 

 
Ação de melhoria DM15 – No âmbito das atividades previstas no projeto EMA (a implementar no próximo 

ano letivo) aumentar o número de tutoriais e guias relacionados com a leitura, Segurança na Internet ou 

outros assuntos com interesse para o currículo. 
 

Observações 

Nada a salientar. 
 
 

 
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: 

3. Reconhecem o valor da BE, garantindo condições adequadas. 
 

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: 

3. Sim/ Sim/ Sim. 
 

D1.4 A BE faculta serviços e articula atividades/projetos com a escola: 

3. Faculta bons serviços e articula atividades/projetos com a escola – 60 a 79% avalia positivamente o 

trabalho da BE. 
 

D1.5 A BE: 

3. Tem horário contínuo, responde satisfatoriamente, faculta acompanhamento/formação e regista utilização 

entre 60 e 79%. 
 

D1.6 A BE: 

3. Implementa um sistema de avaliação e de melhoria contínuo, planificando e orientando a sua acção com 

base nos dados obtidos. 

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

3. A BE apresenta boas condições, adequando-se bem ao trabalho na escola. 
 

D2.5 Nível dos equipamentos tecnológicos (hardware e software) disponibilizados pela BE: 

3. Respondem às necessidades da escola e estão atualizados – 60 a 79% dos utilizadores avaliam 

positivamente este item. 

D.3 Gestão da coleção/da informação. 
 

D3.1 A coleção: 

3. Responde 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: 

3. Muito usada – 60 a 79% dos docentes e 60 a 79% 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): 

2. Sim, mas só parcialmente segue os princípios definidos na PDC. 
 

D3.5 A BE conta com uma verba anual para atualização da coleção: 

1. Não. 
 

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: 

3. 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 professora bibliotecária faz parte dos membros que compõem o Conselho Pedagógico, tendo sido a 

secretária permanente deste órgão durante o ano letivo 2011/2012 (evidências D1, D2 e D3). 

* A constituição da equipa da Biblioteca conta com a presença de dois professores do departamento de 

Ciências Humanas e Sociais, um de Matemática e Ciências Experimentais e um de Línguas, permitindo a 

articulação com diferentes grupos/departamentos (evidência A1); 

* Houve colaboração com a totalidade das turmas do 5º ano (74 alunos), no âmbito do Estudo Acompanhado 

e/ou Língua Portuguesa, no sentido de divulgar o modo como está organizada a biblioteca, a forma de 

aceder aos documentos e o tipo de recursos que disponibiliza (evidência A2); 

* A BE coordena o Plano Nacional de Leitura, apoia os docentes no desenvolvimento do programa ligado ao 

novo Acordo Ortográfico, em articulação com o departamento de Línguas, e colabora em outros 

projetos/atividades, como no caso da atividade "Leituras em Família", desenvolvida no final de cada um dos 

períodos letivos (evidência A3); 

* Durante o corrente ano letivo, devido ao processo de requalificação que Escola secundária (onde também 

se situa a biblioteca escolar) se encontra a sofrer, obrigando ao seu deslocamento temporário para outro 

espaço (a 2 kms do sítio original) e ao facto da área da biblioteca, neste momento, não disponibilizar espaço 

suficiente para o trabalho com turmas, verificou-se a impossibilidade de utilização autónoma por parte dos 

professores/turmas (ação de melhoria AM1) 

* Tal como previsto nas ações de melhoria do ano letivo anterior, a biblioteca criou uma ficha, para os 

professores que colaboram com a biblioteca, onde eram mencionados alguns aspetos a incluir nos 

documentos formais das turmas, nomeadamente o sumário da atividade/projeto para ser registado no livro 

de ponto e a planificação da atividade a ser incluída no Projeto Curricular de Turma (evidência A4); 

* A Feira do Livro, organizada pela BE, englobou 800 participantes (valor aproximado), sendo que 700 

alunos, de 32 turmas, tiveram acompanhamento de um professor da turma: cerca de 230 alunos do 1º ciclo 

(11 turmas); cerca de 461 alunos dos restantes ciclos de ensino (21 turmas) - (evidência A5; ação de 

melhoria AM2); 

* Os contactos com os docentes do SEAE foram sobretudo informais. Os contactos formais foram 

estabelecidos através do Conselho Pedagógico, com o coordenador dos SEAE. A articulação foi feita através 

da utilização autónoma deste s 
 

Evidências que fundamentam o relatório 

Evidência A1 – Horários dos professores que compõem a Equipa da Biblioteca; 

Evidência A2 – Livros de ponto do 5º ano dos dias 3, 10 e 22 de novembro de 2011; 

Evidência A3 – Plano Anual de Atividades do Agrupamento (http://www.agrupamento-vale- 

ovil.edu.pt/paa.pdf); 
 
Evidência A4 – Fichas de planificação entregues aos professores do 1º ciclo (no âmbito das atividades 

incluídas no projeto; 
 
Evidência A5 – Avaliação da atividade entregue no Conselho Pedagógico e divulgação realizada na página e 

blogue da biblioteca, como http://biblioteca-baiao.blogs.sapo.pt/2011/12/02/ e http://biblioteca- 

baiao.blogs.sapo.pt/2011/12/05/; 
 
Evidência A6 – Exemplo de um dos boletins bibliográficos disponíveis na página do Agrupamento 

http://agrupamento-vale-ovil.edu.pt/201112/Biblioteca/boletim_bibliografico.pdf 
 

Ações para melhoria 

* Ação de melhoria AM1 – Dada a inexistência de uma área suficiente para que uma turma possa trabalhar 

autonomamente na Biblioteca Escolar, só será possível implementar ações de melhoria quando se verificar a 

mudança da biblioteca para as novas instalações; 
 
* Ação de melhoria AM2 - Solicitar a colaboração de clubes para dinamizar atividades durante a Feira do 
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Livro (Clube de Música – abertura ou encerramento da Feira do Livro, Clube de Teatro, etc.); 
 
* Ação de melhoria AM3 – Estabelecer contactos bimensais com a assessora responsável pelos apoios 

educativos no sentido de serem planificadas algumas atividades conjuntas (por exemplo, divulgação de 

trabalhos realizados pelos alunos); 
 
* Ação de melhoria AM4 – Utilizar a lista de email dos professores do Agrupamento para divulgar as 

novidades da Biblioteca Escolar 

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

Relatório de avaliação 

* A BE colaborou com os docentes de Língua Portuguesa e Português que lecionaram as turmas do 5º, 6º, 

7º e 10º anos (ensino regular), tendo sido disponibilizada uma aula de 90 minutos para cada uma das 

turmas, no sentido de desenvolver competências no âmbito da literacia da informação articuladas com o 

currículo (evidências A7 e A8). No total, abrangeram-se 317 alunos, correspondendo a 27% dos alunos que 

fazem parte do Agrupamento. Inquiridos todos os alunos abrangidos pela atividade (através de um 

questionário), verificou-se que, no 10º ano, 98,5% dos alunos referiram que, após a atividade, sentiam-se 

mais à vontade para elaborarem um trabalho escrito e uma referência bibliográfica (os valores mais baixos 

foram obtidos no 5º ano, mas mesmo assim posicionaram-se nos 89%) – (evidência A9 e A10); 
 
* Atividade de formação para os alunos do 3º e 4º ano de escolaridade, relativa à segurança na Internet e 

utilização do correio eletrónico (evidência A7); 
 
* Foi estabelecida uma parceria com a Universidade Católica no sentido de permitir a formação em 

plataformas digitais, destinada aos docentes do Agrupamento, e que seria ministrada em regime de 

elearning. No entanto, como a ação de formação era paga pelos docentes, não houve inscrições em número 

suficiente (ação de melhoria AM5). Foram previstas, para o próximo ano letivo, e incluídas no plano de 

formação do Agrupamento, algumas formações ligadas à literacia digital e da informação, tendo como 

destinatários os docentes e encarregados de educação/famílias (evidência A11). 
 

Evidências que fundamentam o relatório 

Evidência A7 - Plano anual de atividades da biblioteca/agrupamento (atividade "Desenvolvendo as literacias 

da informação e digitais" http://www.agrupamento-vale-ovil.edu.pt/paa.pdf); 
 
Evidência A8 - Livros de ponto das turmas envolvidas na atividade de formação sobre referências 

bibliográficas e estrutura de um trabalho científico, como por exemplo, no 10º ano nos dias 31/10/2011, 

08/11/2011 e 11/11/2011; 
 
Evidência A9 – Ata do Conselho Pedagógico nº 109, de 30/11/2011 e ficha de avaliação das atividades aí 

apresentada; 
 
Evidência A10 – Questionários aos alunos sobre a atividade de formação realizada e respetivo tratamento 

dos resultados, arquivada na pasta da Biblioteca Escolar; 
 
Evidência A11 – Plano de Formação do Agrupamento (http://agrupamento-vale- 

ovil.edu.pt/201112/2012plano_formacao_agrupamento-1.pdf, página 26). 
 

Ações para melhoria 

Ação de melhoria AM5 – Implementar, no ano letivo 2012/2013, as ações de formação previstas no Plano de 

Formação do Agrupamento (http://agrupamento-vale-ovil.edu.pt/201112/2012plano_formacao_agrupamento- 

1.pdf, página 26). 

 
Domínio B. Leitura e literacia 

 

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

Relatório de avaliação 

*O fundo documental foi atualizado com 421 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 
Relatório   de avaliação 
1302721   Escola Básica e Secundária de Vale de Ovil, Baião 

2012/08/16   19:47:38 

15/23 

http://www.agrupamento-vale-ovil.edu.pt/paa.pdf
http://agrupamento-vale-/
http://agrupamento-vale-ovil.edu.pt/201112/2012plano_formacao_agrupamento-


 

25 
 

 

 

aulas, num total de quase 7.000 exemplares, significando um acréscimo de aproximadamente 800 

empréstimos relativamente ao ano letivo anterior (evidência B4); 

* Coordenação do Plano Nacional de Leitura realizada pela Biblioteca Escolar (evidência B5); 

* Encontro com a ilustradora Sandra de Matos, com o livro “Cágado Gaspar”, para os alunos do 1º ano 

(evidências B6); 

* O projeto “Biblioteca Digital” disponibilizado pela biblioteca para divulgação de serviços, atividades e 

outras informações de interesse para a comunidade educativa (evidência B7; ação de melhoria BM1); 

* Durante todo o ano letivo, promoção de atividades semanais de leitura com os alunos do 1º ciclo 

(evidências B8 e B9), sendo que algumas delas deram origem a ebooks divulgados no blogue da Biblioteca e 

na página do Agrupamento (evidência B10); 

* Iniciou-se o Projeto Voluntariado de Leitura, com a identificação dos encarregados de educação 

interessados em participar na dinamização da leitura e a inclusão de dois encarregados de educação em 

duas atividades organizadas pela biblioteca (evidência B6; ação de melhoria BM2). 
 

Evidências que fundamentam o relatório 

Evidência B1 – Listagem dos livros introduzidos no programa Porbase/Prisma durante o ano letivo; 
 
Evidência B2 – Questionário aos alunos, da RBE – pergunta 4.5 (88,5% dos alunos inquiridos considerou 

que os livros e outros documentos existentes na biblioteca são atuais e têm informação com qualidade) e 4.6 

(86% considerou que na BE existe documentação variada, incluindo CD, CD-ROM, DVD e informação 

"online"); 
 
Evidência B3 – Questionário aos docentes, da RBE – pergunta 2.4 (76% dos docentes considerou que havia 

muito boa ou boa adequação da coleção às necessidades pessoais de documentação e ao trabalho 

pedagógico com os alunos; somente 2,7% considerou a coleção Fraca); 
 
Evidência B4 – Resumo das estatísticas de utilização dos serviços; 

 
Evidência B5 - Relatório final de atividades de coordenação da BE e do PNL, incluído na avaliação final do 

PAA, realizada pelo Conselho Pedagógico e Conselho Geral de 10/07/2012, e arquivado na pasta do Plano 

Anual do Agrupamento; 
 
Evidência B6 - Plano Anual de Atividades da Biblioteca (disponível em http://www.agrupamento-vale- 

ovil.edu.pt/paa.pdf) e relatório final de avaliação das atividades desenvolvido pela BE (arquivado na pasta 

relativa ao Plano Anual de Atividades do Agrupamento); 
 
Evidência B7 – Recursos digitais: blogue http://biblioteca-baiao.blogs.sapo.pt; participação no Moodle do 

Agrupamento http://escoladebaiao.com/moodle/(Clubes/Projectos – Biblioteca e depois entrar como 

visitante); nos sites da biblioteca http://bibliotecaebsbaiao.webnode.com/ e 

http://juniorbiblioebsbaiao.webnode.com/; no Facebook https://www.facebook.com/biblioteca.vale.de.ovil; em 

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

http://www.youtube.com/user/bibliotecaebsbaiao; Ebook (exemplo em 

http://pt.calameo.com/read/000121264967811a2040a); referência na página do Agrupamento 

http://www.agrupamento-vale-ovil.edu.pt (no acesso rápido e na secção de Clubes e na Organização); … 
 
Evidência B8 – Calendarização das visitas semanais de um elemento da Equipa da Biblioteca aos alunos do 

1º ciclo 
 
Evidência B9 - Registos dos empréstimos efetuados pelos alunos do 1º ciclo ao longo do ano letivo 

 
Evidência B10 – Trabalhos dos alunos disponíveis no blogue da Biblioteca, em http://biblioteca- 

baiao.blogs.sapo.pt e, por exemplo, em http://goanimate.com/videos/0eI32nWncunU/1 
 

Ações para melhoria 

Ação de melhoria BM1 – Continuar a apostar na divulgação das ferramentas digitais da biblioteca entre 

alunos, docentes e encarregados de educação, incentivando a leitura através da sua utilização e 

participação, nomeadamente através do projeto EMA (Gulbenkian) e da aquisição e utilização de tablets; 
 
Ação de melhoria BM2 – Envolvimento de um maior número de Encarregados de Educação na atividade 

Voluntariado de Leitura, solicitando a sua colaboração não apenas na dinamização de atividades, mas 

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

Relatório de avaliação 

* A BE articulou atividades com os docentes, no espaço da sala de aula, no âmbito do PNL (evidência B11), 

da Semana da Leitura (evidência B5) e dos trabalhos dos alunos produzidos em contexto da leitura 

domiciliária ou de atividades ligadas à leitura previstas no PAA (evidência B12); 

* A criação do Laboratório das Letras, a funcionar ao longo do ano letivo para 18 alunos do 5º e 6º anos de 

escolaridade. Tratou-se de uma Oficina da Ciência que teve como principais objetivos desenvolver o gosto 

pela leitura e pelo estudo experimental das Ciências, bem como sensibilizar para a importância das Ciências 

na interpretação dos fenómenos do dia-a-dia (evidência B13); 

* Participação da Biblioteca na atividade Leituras em Família, destinada aos alunos do Secundário (evidência 

B5); 

* A BE deu continuidade à atividade “Criar laços com a leitura, destacando-se “Meu livro com História” 

(articulação da leitura com o currículo de História do 3º ciclo) e “Gosto de ler, saber coisas novas” 

(atividades para o 1º ciclo, no âmbito do empréstimo domiciliário) (evidência B14); 

* Apesar da BE disponibilizar ambientes digitais, ligados à Web 2.0 (blogue, página eletrónica, marcador 

social, slideshare, facebook, etc), é ainda reduzido o número de participantes nestas ferramentas (ação de 

melhoria BM3 e BM4). 
 

Evidências que fundamentam o relatório 

Ver evidência B5, já referida anteriormente. 
 
Evidência B11 – Divulgação no blogue da biblioteca das atividades desenvolvidas no âmbito do PNL 

(http://biblioteca-baiao.blogs.sapo.pt/62289.html); 
 
Evidência B12 – Divulgação no blogue da biblioteca de alguns dos trabalhos desenvolvidos pelos alunos, 

como os que estão disponíveis em http://biblioteca-baiao.blogs.sapo.pt/tag/trabalhos+de+alunos; 
 
Evidência B13 – Materiais produzidos no âmbito do Laboratório das Letras e ficha de avaliação da atividade 

arquivada na pasta do PAA do Agrupamento; 
 
Evidência B14 - Plano Anual de atividades da biblioteca e relatório de avaliação das atividades realizadas, 

apresentado no Conselho Geral e Conselho Pedagógico, já anteriormente referenciado. 
 

Ações para melhoria 

Ação de melhoria BM3 – Continuar a apostar na divulgação das ferramentas digitais da biblioteca entre 

alunos, docentes e encarregados de educação, incentivando a leitura através da sua utilização e 

participação, bem como através do empréstimo dos tablets que serão adquiridos no âmbito do projeto EMA, 

financiado pela Fundação Calouste Gulbenkian; 
 
Ação de melhoria BM4 – Formar os alunos e professores para a utilização do Diigo, divulgando o endereço 

utilizado pela Biblioteca neste marcador social. 

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

Relatório de avaliação 

*Os alunos usam o livro e a BE para lerem de forma recreativa, para se informarem ou para realizarem 

trabalhos escolares (evidência B4); 
 
* Os alunos desenvolvem trabalhos ligados à leitura e à literacia que são divulgados nos meios digitais 

utilizados pela BE (evidência B15); 
 
* Os alunos do 1º ciclo participam ativamente em atividades associadas à promoção da leitura, como por 

exemplo, no blogue da biblioteca (evidência B15), mas no caso do 2º e 3º ciclo e Secundário essa 

participação é apenas esporádica (ação de melhoria BM5). 
 

Evidências que fundamentam o relatório 

Ver evidência B4 (Resumo das estatísticas de utilização dos serviços) 
 
Evidência B15 - Divulgação no blogue da biblioteca de alguns dos trabalhos desenvolvidos pelos alunos, 

como por exemplo http://biblioteca-baiao.blogs.sapo.pt/83164.html (alunos do 9º ano), 

http://www.slideshare.net/bibliotecaebsbaiao/um-trono-para-dois-irmos e http://biblioteca- 

baiao.blogs.sapo.pt/81517.html e http://biblioteca-baiao.blogs.sapo.pt/81247.html (alunos do 4º ano), 
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http://biblioteca-baiao.blogs.sapo.pt/81844.html e http://biblioteca-baiao.blogs.sapo.pt/80933.html (leituras do 

3º ano), entre outros. 
 

Ações para melhoria 

Ação de melhoria BM5 - Criar instrumentos e materiais informáticos para o 2º e 3º ciclos, relativos às obras 

do Plano Nacional de Leitura, ou outras que sejam trabalhadas nas disciplinas, nomeadamente em Língua 

Portuguesa/Português, em articulação com os docentes dessas disciplinas. 

 
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 

* Para além do material livro, o empréstimo domiciliário do material CD-audio e DVD, existente na biblioteca, 

continuou a ser disponibilizado na totalidade, tendo sido feita uma cópia que serviu para o empréstimo 

domiciliário, permitindo desta forma a conservação dos originais (evidências C1 e C2); 

*A atividade “Contos em Família” solicitou a colaboração dos pais ou outros familiares dos alunos do 1º 

ciclo e 5º ano para a escrita e ilustração de pequenos textos em família. Os produtos finais deram origem a 

ebooks (evidência C3; ação de melhoria CM1 e CM2); 

* Uma vez por trimestre contabilizou-se o número de alunos do 2º e 3º ciclos e Secundário, que utilizavam 

diariamente a biblioteca escolar, independentemente do tipo de atividade que pretendiam realizar. Apesar da 

redução do tamanho e organização das áreas de trabalho e lazer, devido à mudança de instalações da 

biblioteca e ao processo de requalificação da Escola (e biblioteca escolar) verificamos que, em média, 

ocorriam mais de 200 entradas por dia (evidência C4). Consideramos que este valor é demonstrativo do 

hábito de utilização livre da biblioteca por parte dos alunos (evidência C5). 
 

Evidências que fundamentam o relatório 

Evidência C1 – Regulamento da BE (serviço de empréstimo); 

Evidência C2 – Estatísticas da BE; 

Evidência C3 – Exemplo dos ebooks divulgado na página do Agrupamento e no blogue da biblioteca, como 

“Se os animais se vestissem como gente” http://agrupamento-vale- 

ovil.edu.pt/noticias/files/7cd078f6db47679b4871a7071ce7e461-146.html e http://biblioteca- 

baiao.blogs.sapo.pt/83291.html 

e 

“Um mundo novo, cheio de esperança” http://www.agrupamento-vale- 

ovil.edu.pt/noticias/files/9b897a417fd13552428746c2bf60a892-122.html e 

http://biblioteca-baiao.blogs.sapo.pt/63955.html; 
 
Evidência C4 – Estatísticas da Biblioteca - presença dos alunos na Biblioteca; 

 
Evidência C5 – Questionário da RBE (aos alunos) – pergunta 3 (66% dos alunos inquiridos referiram que 

iam à Biblioteca todos os dias ou uma ou duas vezes por semana). 
 

Ações para melhoria 

Ação de melhoria CM1 – Criar um modelo de ficha de avaliação de atividades para ser remetida aos 

encarregados de educação dos alunos que participem em atividades desenvolvidas pela Biblioteca Escolar, 

para que estes procedam à avaliação escrita das mesmas. 
 

C.2. Projetos e parcerias 
 

Relatório de avaliação 

* A professora bibliotecária participou em todas as reuniões de trabalho, promovidas pelo coordenador 

interconcelhia (evidência C6). Estes espaços de trabalho permitiram articular com os professores 

bibliotecários dos restantes agrupamentos do concelho; 

*Apesar do crescimento no estímulo à mobilização dos pais e encarregados de educação no domínio da 

promoção da leitura e do desenvolvimento de competências das crianças e jovens que frequentam a escola, 

nomeadamente a nível do primeiro ciclo (evidência C7), verifica-se que o mesmo não sucede nos restantes 

ciclos de ensino, não havendo deslocação dos encarregados de educação, a título pessoal, à biblioteca 

escolar ou a acompanhar o seu filho/educando à biblioteca (ação de melhoria CM3); 

* A professora bibliotecária participou na elaboração do Projeto “EMA – Escola com Melhores 
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Aprendizagens”, fazendo parte da equipa responsável pela sua implementação. Este projeto foi aprovado 

pela Fundação Calouste Gulbenkian em agosto/2012 (evidência C8), sendo a biblioteca escolar um dos 

parceiros da Escola que dinamiza o referido projeto (ação de melhoria CM4). 
 

Evidências que fundamentam o relatório 

Evidência C6 – Folhas de presenças nas reuniões; 
 
Evidência C7 – Participação dos pais na atividade Contos em Família (do 1º ciclo), verificável por exemplo 

em http://agrupamento-vale-ovil.edu.pt/noticias/files/7cd078f6db47679b4871a7071ce7e461-146.html; 
 
Evidência C8 – Aprovação do projeto disponível no site da Fundação Calouste Gulbenkian 

(http://www.gulbenkian.pt/section65artId3062langId1.html). 
 

Ações para melhoria 

Ação de melhoria CM2 – Utilizar a listagem de endereços de correio eletrónico dos encarregados de 

educação para divulgar atividades e projetos desenvolvidos pela biblioteca escolar; 
 
Ação de melhoria CM3 – Dar continuidade ao projeto de Voluntariado de Leitura, destinado aos 

encarregados de educação, de forma a encontrar atividades que possam envolver ativamente os 

encarregados de educação; 
 
Ação de melhoria CM4 – Implementar as ações previstas no projeto “EMA – Escola com Melhores 

Aprendizagens”, aprovado pela Fundação Calouste Gulbenkian, nomeadamente no que respeita a: 

equipamento da biblioteca com novos suportes de leitura e escrita online que permitam o armazenamento de 

dados, trabalhos, guiões de orientação e/ou fichas de atividades e incrementem o“learning at home”; 

envolvimento dos pais em atividades de aprendizagem em casa através de ações ao nível da formação 

parental para que sejam capazes de monitorizar, encorajar e reforçar os trabalhos de casa; criação de um 

repositório de recursos educativos digitais ou tendo por suporte tablets, com a realização de 3 e-books 

(Contos em Família). A ação da biblioteca será desenvolvida a partir do conceito de UGC - User Generated 

Content (conteúdo produzido pelos utilizadores, em contexto de ambiente de aprendizagem) - e da ideia de 

que a aprendizagem é mais fácil quando alguém realiza alguma atividade. 
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