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A. Currículo literacias e aprendizagem 

 

 

Problemas identificados 

1. O apoio da BE, no que respeita ao currículo e formação para as literacias, é ainda pouco 

diversificado, sendo necessário implementar o trabalho no âmbito das obras/textos constantes 

na lista para iniciação à educação literária (metas de Português). 

2. Articulação informal e esporádica da Equipa da biblioteca com as equipas de trabalho dos 

projetos/clubes. 

3. Devido ao concurso nacional de professores, cerca de 48% dos docentes e técnicos 

especializados que integram atualmente o quadro deste Agrupamento não estavam aqui a 

trabalhar nos anos letivos anteriores. Assim, considera-se que a utilização reduzida da BE em 

contexto curricular por parte destes docentes é um problema a trabalhar no corrente ano 

letivo. 

4. Desenvolvimento esporádico de atividades de formação para o uso correto e seguro da 

informação, dos média e das tecnologias, ambientes e ferramentas digitais e em linha. É de ter 

em conta que as Tecnologias da Informação e Comunicação (Incrementar práticas educativas 

com TIC), a orientação educativa (Apoiar o desempenho de funções ou atividades educativas 

especializadas, tais como o trabalho na biblioteca escolar) e a literacia da leitura e escrita 

(Promover competências de linguagem) são algumas das áreas consideradas prioritárias para 

os docentes e que constam do Plano de Formação do Agrupamento. Assim sendo, considera-

se que este é um problema com o qual a biblioteca escolar se deve continuar a preocupar e 

investir nas suas atividades. 

5. Falta de materiais informativos e de apoio ao estudo e à utilização/produção adequada da 

informação e da Internet. 

 

Resultados esperados 

1. Aumentar as atividades planeadas e partilhadas com a biblioteca escolar de forma a 

abranger todos os educadores de infância, professores titulares de turma (no âmbito do 

programa de Português – 1º ciclo - e de Estudo do Meio do 4º ano), professores de Português 

do segundo e terceiro ciclos e professores de História do 7º, 9º e 10º anos.  

2. Aumentar o trabalho articulado e sistemático da Biblioteca com o Jornal Escolar Noitibó, 

com o Projeto de Educação para a Saúde e com o Projeto Conversas em Casa Inspiradas na 

Escola. 
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3. Envolver 80% dos novos docentes do Agrupamento em atividades de articulação e/ou de 

utilização dos serviços/equipamentos da biblioteca. 

4. Implementar as atividades previstas no Plano de Formação do Agrupamento para a 

Biblioteca Escolar, de forma a dar um carácter sistemático a estas sessões formativas. 

5. Aumentar os materiais informativos e de apoio à utilização/produção adequada da 

informação (como fazer uma citação e referência bibliográfica), da Internet (como avaliar uma 

página WEB; como criar um site) e ao estudo. 
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A.1 Apoio ao currículo e formação para as literacias da informação e dos média 

 

 

Ações de melhoria a implementar 

1. Reforço da articulação entre a biblioteca e o trabalho na sala de aula nas seguintes 

áreas/disciplinas: 

1.1. Português do 2º e 3º ciclos e com os professores titulares de turma, no âmbito dos 

livros e obras propostos na Educação literária para estes níveis de ensino, a partir da 

atividade 102 do PAA - “Criar laços com a leitura e o saber” (atividades de incentivo à 

leitura e articulação com o currículo, nomeadamente na área do PNL/Educação 

Literária) 

1.2. História do 7º, 9º e 10º anos, com as atividades 41. A Península Ibérica romana (7º 

e 10º anos), 45. A minha família está na História / Descobre os teus antepassados, 

constrói a tua árvore genealógica (7º, 9º e 10º anos) e 70. Olimpíadas da História (do 

5º ao 10º anos). 

1.3. Estudo do Meio do 4º ano, com a atividade 106. Oficina da Ciência – O Laboratório 

das Letras (sessões de leitura e atividades práticas/laboratoriais, de articulação entre a 

biblioteca e o Estudo do Meio). 

2. Reforço da articulação entre a biblioteca e os seguintes clubes e projetos: 

2.1. PES (Projeto de Educação para a Saúde), através da atividade 102. “Criar laços com 

a leitura e o saber” (atividades de incentivo à leitura e articulação com a área da saúde) 

e da colaboração na atividade 93. Comemoração de dias importantes para a Saúde 

Escolar. 

2.2. Jornal Escolar Noitibó (atividade 91): publicação de notícias da biblioteca no jornal 

e integração da professora bibliotecária na equipa redatora do Jornal. 

2.3. Projeto Conversas em Casa Inspiradas na Escola – colaboração da Biblioteca na 

atividade 90 do PAA, Aplicação dos guiões de conversas no âmbito do projeto “Escola 

em Casa – Conversas em Casa inspiradas na Escola”. 

3. Promoção do trabalho colaborativo com os docentes do Agrupamento, particularmente com 

os professores que entraram no corrente ano letivo, através da atividade 105. Um mês, um 

departamento/um saber: novembro - Ciências Sociais e Humanas; dezembro – Pré-escolar; 

janeiro – Matemática; fevereiro – Expressões e Tecnologias; março – Línguas; abril – Educação 

Especial; maio – Ciências Experimentais; junho – 1º ciclo. 

4. Produção de guiões e outros materiais de apoio à pesquisa e utilização da informação pelos 

alunos (como fazer uma citação e referência bibliográfica). 
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Instrumentos de avaliação/ indicadores de execução a utilizar 

Instrumentos de avaliação: Plano Anual de Atividades e relatório de avaliação/execução do 

PAA; Registos de projetos/atividades programados pela biblioteca ou desenvolvidos em 

colaboração; conteúdos e materiais produzidos; questionário aos docentes e aos alunos; 

trabalhos de alunos; estatísticas de utilização da biblioteca… 

Indicadores de execução: Número de atividades desenvolvidas no âmbito da articulação entre 

a biblioteca e o trabalho na sala de aula; número de intervenientes nas referidas atividades; 

número de materiais produzidos; taxa de utilização da biblioteca escolar e dos empréstimos 

domiciliários; grau de satisfação dos participantes na Oficina da Ciência e dos utilizadores da 

biblioteca; nível dos trabalhos produzidos pelos alunos… 

 

Responsáveis 

Professores titulares de turma; professores de Português do 2º e 3º ciclos; professores de 

História do 7º, 9º e 10º anos; docentes responsáveis pelo Jornal Escolar, PES e Conversas em 

Casa; professora bibliotecária; professora responsável pelo Laboratório das Letras (Equipa da 

Biblioteca); outros professores que colaborem nas atividades anteriormente previstas, 

nomeadamente na atividade 105. Um mês, um departamento/um saber. 

 

Data de início 

16/09/2013 

 

Data de conclusão 

13/06/2014 
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A.2 Uso das tecnologias digitais e da Internet como ferramentas de acesso, produção e 

comunicação de informação e como recurso de aprendizagem 

 

 

Ações de melhoria a implementar 

1. Integrar as tecnologias e as oportunidades fornecidas pela Web 2.0 nos processos de 

trabalho, de interação e de aprendizagem, através da atividade 103 (Biblioteca Digital), 

prevista no PAA, e que pretende englobar as seguintes ações: 

1.1. Disponibilização de um blogue de leituras digitais com obras relativas ao PNL e à 

educação literária (metas de Português) de acesso livre e gratuito. 

1.2. Atualização e utilização da lista de email dos professores do Agrupamento para 

divulgar novidades e informações da Biblioteca Escolar  

1.3. Atualização do blogue Degraus de Saber e da página da biblioteca. 

2. Produzir guiões e outros materiais formativos e de apoio ao uso das tecnologias (como 

avaliar uma página WEB; como criar um site). 

3. Incentivar a formação dos docentes e da equipa da biblioteca na área das literacias da 

informação, dos média e das tecnologias, ambientes e ferramentas digitais e em linha, nas 

ações previstas no Plano de Formação do Agrupamento e no PAA (atividade 121. Workshops 

para docentes - folha de cálculo e/ou ferramentas da Web 2.0; biblioteca). 

 

Instrumentos de avaliação/ indicadores de execução a utilizar 

Instrumentos de avaliação: Plano Anual de Atividades e relatório de avaliação/execução do 

PAA; materiais/artigos digitais produzidos; questionários aos docentes e alunos; lista de 

contactos eletrónicos; … 

Indicadores de execução: Número de artigos publicados nos ambientes digitais; número de 

consultas efetuadas (quando seja possível esse levantamento); número de participantes na 

formação; grau de satisfação dos participantes nos Workshops; materiais produzidos; … 

 

Responsáveis 

Professora bibliotecária; professores do Agrupamento que voluntariamente participem na 

atualização do Blogue Degraus de Saber 
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Data de início 

11/09/2013 

 

Data de conclusão 

15/07/2014 
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B. Leitura e literacia 

 

 

Problemas identificados 

1. No ano letivo transato, as estratégias, atividades e serviços disponibilizados pela biblioteca 

incentivaram o empréstimo domiciliário a 57%-60% dos alunos do Agrupamento, havendo 

ainda cerca de 40% dos alunos que não utiliza a biblioteca para empréstimo domiciliário. 

2. Envolvimento esporádico, mas ainda não sistemático, dos alunos dos cursos profissionais de 

Turismo em atividades ligadas à leitura. 

3. Ao longo dos últimos anos, os projetos/atividades direcionados para a leitura e literacia da 

escrita têm vindo a abranger um conjunto significativo e crescente de alunos do Agrupamento. 

No entanto, as estratégias para desenvolver um trabalho sistemático de consolidação de 

hábitos de leitura com a totalidade dos discentes de uma turma ainda podem ser bastante 

melhoradas. 

4. Poucas atividades de leitura especificamente direcionadas para os alunos da Unidade de 

Ensino Estruturado (alunos com perturbações no âmbito do espectro do Autismo). 

 

Resultados esperados 

1. Aumentar em 10%, ao ano, o número total de leitores que utilizam os serviços de 

empréstimo domiciliário da Biblioteca (tendo como base de partida 698 alunos, docentes e 

Encarregados de educação no ano letivo transato), conforme previsto no Contrato de 

Autonomia do Agrupamento. 

2. Aumentar em 5%, ao ano, o número de empréstimos efetuados pela biblioteca escolar 

(tendo como base de partida 5160 empréstimos do ano letivo transato e que inclui os 

empréstimos para casa, sala de aula e reprografia), conforme previsto no Contrato de 

Autonomia do Agrupamento. 

3. Continuar a envolver os alunos dos cursos profissionais, ligados à dinamização cultural, em 

atividades de leitura organizadas pela biblioteca, dando-lhe um carácter sistemático. 

4. Fazer crescer o trabalho com as turmas em atividades ligadas à leitura e escrita. 

5. Diversificar as atividades de leitura com os alunos do primeiro ciclo, articulando a leitura 

com pelo menos quatro dos livros propostos para a educação literária de cada um dos anos 

deste nível de ensino.  

6. Incluir os alunos da Unidade de Ensino Estruturado nas atividades de dinamização de leitura, 

criando estratégias específicas, nomeadamente a adaptação de histórias 

(textos/excertos/obras) à comunicação alternativa, através da utilização de símbolos 

pictográficos para a comunicação. 
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B.1 Criação e promoção da competência leitora e dos hábitos de leitura 

 

 

Ações de melhoria a implementar 

1. Promover atividades que estimulem e induzam comportamentos de leitura, como seja: 

1.1. Atividade 44 do PAA - Semana da Leitura (atividades de leitura subordinadas ao 

tema “Língua Portuguesa”) 

1.2. Atividade 20 do PAA - Feira do Livro 

1.3. Atividade 95 do PAA - VI Campeonato de Língua Portuguesa 

1.4. Atividade 96 do PAA - Concurso de Leitura 2013/2014 

1.5. Atividade 102 do PAA - Criar laços com a leitura e o saber 

2. Cooperar com os cursos profissionais de Turismo na promoção de atividades de animação 

da leitura que cativem as crianças e os jovens e induzam comportamentos de leitura (atividade 

102 do PAA - Criar laços com a leitura e o saber: Bingo literário e Baú das histórias). 

3. Atualizar pelo menos semestralmente a coleção e utilizar a Biblioteca Digital para divulgar 

materiais com interesse para a leitura (atividade 103 do PAA). 

4. Realizar encontros com escritores, divulgando e explorando obras que envolvam os alunos 

na prática da leitura, conforme previsto nas atividades 17 e 46 do PAA - Uma leitura com… 

(Encontro com a escritora Manuela Mota Ribeiro e exploração da obra “Kiko, o dentinho de 

leite” e Encontro com o escritor António Mota). 

5. Encorajar a participação dos alunos no Jornal Escolar “O Noitibó” (atividade 91 do PAA). 

 

Instrumentos de avaliação/ indicadores de execução a utilizar 

Instrumentos de avaliação: Plano Anual de Atividades e relatório de avaliação/execução do 

PAA; trabalhos dos alunos; conteúdos, artigos e materiais produzidos, incluindo os divulgados 

nos meios digitais da biblioteca; questionário aos docentes e aos alunos; trabalhos de alunos; 

estatísticas de utilização da biblioteca; … 

Indicadores de execução: Número de atividades desenvolvidas no âmbito da leitura e escrita, 

incluindo as especificamente direcionadas para os alunos da UEE; número de intervenientes 

nas referidas atividades; número de materiais produzidos; taxa de utilização da biblioteca 

escolar e dos empréstimos domiciliários; grau de satisfação dos utilizadores da biblioteca; … 
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Responsáveis 

Professora bibliotecária; restantes elementos da Equipa da Biblioteca; professores 

constituintes da Comissão Técnico-Científica e da Comissão Consultiva do Campeonato de 

Língua Portuguesa; professores constituintes do Júri e da Comissão Consultiva do Concurso de 

Leitura; professora cocoordenadora do Jornal Escolar Noitibó; professores do grupo de 

Português; professores titulares de turma; educadoras de infância; outros professores 

colaborantes nas atividades realizadas; Plano Nacional de Leitura;… 

 

Data de início 

16/09/2013 

 

Data de conclusão 

13/06/2014 
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B.2 Atividades e projetos de treino e melhoria das capacidades associadas à leitura 

 

 

Ações de melhoria a implementar 

1. Promover a abertura e participação em projetos externos de leitura, nomeadamente a 

Semana da Leitura (atividade 44 do PAA) e Concurso Nacional de Leitura (atividade 96 do PAA). 

2. Articular com a Biblioteca Municipal, e eventualmente com outras instituições, para 

desenvolver atividades no domínio da leitura e das diferentes literacias a ela associadas (o tipo 

de ações a desenvolver dependerão dos contactos a estabelecer ao longo do ano letivo e das 

propostas também apresentadas pelas instituições). 

3. Convidar escritores para atividades de animação da leitura, nomeadamente a escritora e 

médica Manuela Mota Ribeiro e o escritor António Mota (atividades 17 e 46 do PAA). 

4. Desenvolver estratégias que ajudem a criar o gosto pelo livro em alunos com dificuldades 

específicas ligadas à comunicação e leitura, nomeadamente através da atividade 97 do PAA - 

Leituras especiais (sessões ligadas à hora do conto, com adaptação de excertos de obras à 

comunicação alternativa, direcionadas para os alunos da Unidade de Ensino Estruturado). 

 

Instrumentos de avaliação/ indicadores de execução a utilizar 

Instrumentos de avaliação: Plano Anual de Atividades e relatório de avaliação/execução do 

PAA; número de atividades desenvolvidas no âmbito da leitura e escrita, incluindo as 

especificamente direcionadas para os alunos da UEE; número de intervenientes nas referidas 

atividades; taxa de utilização da biblioteca escolar; conteúdos, artigos ou materiais de apoio 

produzidos, incluindo os divulgados nos meios digitais da biblioteca; registos de 

contactos/reuniões/atividades programadas pela biblioteca ou desenvolvidas em 

colaboração; … 

Indicadores de execução: número de intervenientes nas atividades associadas à leitura; 

número de conteúdos, artigos ou materiais de apoio produzidos; … 

 

Responsáveis 

Professora bibliotecária; restantes elementos da Equipa da Biblioteca; professores, técnicos 

especializados e assistentes operacionais da Unidade de Ensino Estruturado; professores 

constituintes do Júri e da Comissão Consultiva do Concurso de Leitura; professores do grupo 

de Português; professores titulares de turma; educadoras de infância; outros professores 

colaborantes nas atividades realizadas; Plano Nacional de Leitura; Biblioteca Municipal; … 
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Data de início 

16/09/2013 

 

Data de conclusão 

13/06/2014 
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C. Projetos, parcerias e atividades de abertura à comunidade 

 

 

 

Problemas identificados 

1. Existe uma rede informal de trabalho com as restantes bibliotecas escolares do concelho de 

Baião, mas que assenta sobretudo na partilha de ideias e documentos ligados à gestão da 

biblioteca, não havendo um carácter sistemático no desenvolvimento de atividades 

colaborativas. 

2. Dificuldade em envolver os Encarregados de Educação na vida escolar dos seus educandos e 

em atividades que não estejam ligadas a uma vertente lúdica. 

3. Embora a biblioteca esteja envolvida em projetos da Escola, o estabelecimento de parcerias 

com outras entidades externas necessita de ser alargado. 

 

Resultados esperados 

1. Desenvolver uma atividade de formação para os Encarregados de Educação, em articulação 

com a escola e biblioteca do Agrupamento de Escolas de Santa Marinha do Zêzere, servindo o 

interesse e objetivo comum de educar e apoiar o estudo em contexto familiar. 

2. Aumentar em 5%, ao ano, a participação dos Encarregados de Educação e das famílias nas 

atividades e serviços da biblioteca (tendo como base de partida 42 Encarregados de Educação 

no ano letivo transato), conforme previsto no Contrato de Autonomia do Agrupamento. 

3. Estabelecer parcerias com uma ou duas instituições externas à escola. 
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C.1 Desenvolvimento de atividades e serviços colaborativos com outras escolas/bibliotecas 

 

 

Ações de melhoria a implementar 

1. Reforçar a colaboração com a Biblioteca do Agrupamento de Escolas de Santa Marinha do 

Zêzere, promovendo oportunidades de formação para os Encarregados de Educação do 

concelho, através do desenvolvimento da atividade 98 do PAA: Família na Escola - Aprender 

em Casa (Como educar e apoiar o estudo?) 

 

Instrumentos de avaliação/ indicadores de execução a utilizar 

Instrumentos de avaliação: questionário aos Encarregados de Educação presentes na formação; 

Planos de Atividades dos dois Agrupamentos e relatórios de avaliação/execução; conteúdos e 

materiais produzidos. 

Indicadores de execução: número de participantes envolvidos na atividade; grau de satisfação 

dos Encarregados de Educação; … 

 

Responsáveis 

Professoras bibliotecárias dos Agrupamentos de Santa Marinha do Zêzere e Vale de Ovil; 

Associação de Pais dos referidos Agrupamentos; Direção dos 2 Agrupamentos; … 

 

Data de início 

01/11/2013 

 

Data de conclusão 

31/01/2014 
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C.2 Participação em projetos e parcerias com entidades exteriores à escola 

 

 

Ações de melhoria a implementar 

1. Aumentar a intervenção da biblioteca na comunidade educativa através do estabelecimento 

de contactos que permitam encontrar parcerias com outras organizações/instituições locais e 

da conceção de projetos/atividades direcionadas para o público destas entidades exteriores à 

escola (estes projetos/atividades poderão ser iniciados no corrente ano letivo ou nos anos 

letivos subsequentes e o tipo de ações irá depender das necessidades apresentadas pelas 

instituições). 

2. Procurar parcerias com outras organizações, nomeadamente com uma instituição de ensino 

superior (Universidade Católica Portuguesa), tirando partido das oportunidades de intervenção 

nos domínios cultural e/ou formativo. 

 

Instrumentos de avaliação/ indicadores de execução a utilizar 

Instrumentos de avaliação: registos de reuniões/contactos; registos de projetos/atividades 

desenvolvidos com vista à cooperação e estabelecimento de parcerias; ... 

Indicadores de execução: progresso revelado no estabelecimento de parcerias; número de 

atividades desenvolvidas no âmbito das parcerias estabelecidas ou número de parcerias 

estabelecidas (se os projetos tiverem início apenas no ano letivo subsequente); … 

 

Responsáveis 

Professora bibliotecária e restante equipa da biblioteca; Biblioteca Municipal; outras entidades 

locais a contactar; instituição de ensino superior (Universidade Católica Portuguesa); … 

 

Data de início 

15/01/2014 

 

Data de conclusão 

15/07/2014 
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C.3 Envolvimento e mobilização dos pais, encarregados de educação e famílias 

 

 

Ações de melhoria a implementar 

1. Organizar Workshops para pais/EE/famílias no âmbito do apoio familiar ao estudo e da 

formação/educação para os média/Internet, conforme previsto na atividade 98 do PAA 

(Família na Escola – Aprender em Casa). 

2. Produzir materiais formativos e de apoio destinados aos pais/EE/famílias, no âmbito do 

apoio familiar ao estudo e da formação/educação para os média/Internet, em articulação com 

o Projeto Conversas em Casa inspiradas na Escola. 

3. Aproveitar a Feira do Livro e a Semana da Leitura para envolver os pais/EE/famílias. 

 

Instrumentos de avaliação/ indicadores de execução a utilizar 

Instrumentos de avaliação: Contrato de autonomia do Agrupamento; Plano Anual de 

Atividades e relatório de avaliação/execução do PAA; questionários aos Encarregados de 

Educação; registos de projetos/atividades desenvolvidos em colaboração com os pais/EE e as 

famílias; conteúdos e materiais de apoio produzidos; registos de reuniões e contactos 

(incluindo por email) realizados com os pais/EE/famílias; … 

Indicadores de execução: Número de envolvidos/participantes nas atividades; grau de 

satisfação dos pais/EE/famílias; … 

 

Responsáveis 

Professora bibliotecária e restante equipa da biblioteca; coordenadora do projeto Conversas 

em Casa inspiradas na Escola; professores titulares e diretores de turma (divulgação das 

atividades) 

 

Data de início 

01/10/2013 

 

Data de conclusão 

30/05/2014 
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D. Gestão da biblioteca escolar 

 

 

Problemas identificados 

1. O orçamento destinado à biblioteca escolar não tem permitido o aumento progressivo da 

coleção, a qual está dependente sobretudo das ofertas que recebe. 

2. O fundo documental da biblioteca necessita de ser aumentado e atualizado nas várias áreas 

temáticas, com destaque para as Línguas e Literaturas, nomeadamente nas obras para 

Educação Literária (metas de Português), que na sua maioria não existem na biblioteca, nos 

livros recomendados pelo PNL e nas novidades literárias. 

3. Devido ao uso e à quantidade de empréstimos domiciliários, algumas obras são danificadas, 

surgindo com problemas na lombada, capa e/ou corpo do livro, impossibilitando o seu 

empréstimo. 

4. 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. 

5. Embora esteja implementado um sistema de gestão bibliográfico automatizado, o processo 

de indexação é incipiente e pouco divulgado, não estando definidos os procedimentos para a 

indexação, e no início do ano letivo não existia um catálogo bibliográfico, disponível para 

acesso através da Internet, que permitisse disponibilizar a pesquisa do acervo documental ao 

utilizador em qualquer lugar onde ele se encontre. 

6. A biblioteca escolar não está representada na equipa de avaliação interna do Agrupamento. 

 

 

Resultados esperados 

1. Dotar a biblioteca de um orçamento que lhe permita aumentar o seu espólio documental 

em pelo menos 150 livros anuais. 

2. Tendo por base o número total de documentos da coleção existente em junho de 2013, 

aumentar em 5% o fundo documental da biblioteca durante o ano letivo 2013/2014. 

3. Proceder ao restauro/recuperação de 80% das obras danificadas. 

4. Atualizar e diversificar a coleção não impressa e digital da biblioteca, disponibilizando 250 

recursos educativos digitais indexados  

5. Melhorar o sistema de gestão bibliográfico automatizado, com a indexação de 250 livros no 

programa informático e disponibilização online do catálogo bibliográfico da biblioteca 
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6. Aumentar a valorização da biblioteca nas práticas de gestão corrente da Escola e na 

cooperação com a generalidade das estruturas e serviços de gestão pedagógica, incluindo-a na 

avaliação interna e externa do Agrupamento. 
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D.1 Recursos humanos, materiais e financeiros adequados às necessidades de gestão, 

funcionamento e dinamização da biblioteca escolar 

 

 

Ações de melhoria a implementar  

1. Propor a implementação de uma política interna de apoio e afetação de recursos financeiros 

adequada à aquisição e atualização (semestral) do espólio documental, permitindo a gestão 

mais eficaz da coleção, tendo em conta os resultados esperados no que toca ao crescimento 

do espólio documental da biblioteca.  

2. Apresentar candidatura a programas específicos para aumento do fundo documental e/ou 

do equipamento tecnológico da biblioteca, nomeadamente através da integração de algumas 

das suas atividades (Laboratório das Letras/Oficina da Ciência, Workshop para a formação das 

competências digitais em contexto educativo, Olimpíadas da História, Leituras especiais ou 

Família na Escola – Aprender em casa ou Criar laços com a leitura e o saber) no pedido de 

financiamento ao POPH e na candidatura a Ideias com Mérito. 

 

Instrumentos de avaliação/ indicadores de execução a utilizar 

Instrumentos de avaliação: Relação de necessidades apresentada aos serviços administrativos; 

faturas de compra de material livro/não livro; listagem global do material adquirido, ao longo 

do ano letivo, para aumento do fundo documental ou do equipamento tecnológico da 

biblioteca; base de dados da RBE; questionário aos alunos, docentes e direção; … 

Indicadores de execução: número de documentos adquiridos/que deram entrada na coleção; 

taxa anual de renovação da coleção; verba afetada para desenvolvimento da coleção; grau de 

satisfação dos utilizadores da biblioteca; taxas de empréstimo; número de documentos 

emprestados; média de documentos emprestados por aluno; taxa de crescimento dos 

empréstimos comparados com o ano letivo anterior; … 

 

Responsáveis 

Diretor do Agrupamento; Conselho Administrativo; professora bibliotecária; POPH/Rede de 

Bibliotecas Escolares/outras instituições responsáveis por programas específicos de apoio à 

biblioteca escolar; … 

 

Data de início 

02/09/2013  

Data de conclusão 

15/07/2014  
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D.2 Integração e valorização da biblioteca na escola 

 

 

 

Ações de melhoria a implementar 

1. Reforçar a ação da biblioteca no apoio ao funcionamento da Escola, nomeadamente no seu 

processo de avaliação interna e externa, através da inclusão de um elemento da equipa da 

biblioteca na Equipa de Avaliação Interna do Agrupamento. 

 

Instrumentos de avaliação/ indicadores de execução a utilizar 

Instrumentos de avaliação: questionário/inquérito à direção e ao coordenador da Equipa de 

Avaliação Interna do Agrupamento; constituição, plano de ação e outra documentação 

produzida pela Equipa de Avaliação Interna; registos de reuniões/contactos no âmbito da 

avaliação interna do Agrupamento; … 

Indicadores de execução: grau de satisfação da direção do Agrupamento e do coordenador da 

Equipa de Avaliação Interna do Agrupamento; … 

 

Responsáveis 

Diretor do Agrupamento e restantes elementos da Direção; Equipa da Avaliação Interna; 

professora bibliotecária; … 

 

Data de início 

23/09/2013  

 

Data de conclusão 

15/07/2014 
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D.3 Desenvolvimento, organização, difusão e uso da coleção 

 

 

Ações de melhoria a implementar  

1. Garantir condições para a difusão e empréstimo da coleção à comunidade educativa, 

através da disponibilização em linha do catálogo bibliográfico da biblioteca (na Rede de 

Bibliotecas Escolares) e sua atualização pelo menos 4 vezes ao ano (atividade 103 do PAA - 

Biblioteca digital: catálogo online). 

2. Garantir condições de empréstimo de livros que tenham sido danificados pelo uso 

sistemático, através da atividade 107 do PAA - Hospital dos Livros (recuperação e restauro de 

livros danificados e ações de sensibilização para a conservação do fundo documental da 

biblioteca) 

3. Atualizar e aprofundar o documento que orienta a gestão da coleção, nomeadamente no 

que respeita aos procedimentos inerentes à indexação de material livro e recursos educativos 

digitais. 

4. Melhorar o sistema bibliográfico automatizado no que respeita à indexação, procedendo ao 

levantamento das palavras-chave e descrição sumária de 250 documentos (material livro), 

conforme previsto na atividade 104 do PAA - Indexação do fundo documental da biblioteca 

(classificação dos livros segundo os assuntos para facilitar a consulta e recuperação dos 

documentos no catálogo). 

5. Melhorar o sistema de organização e difusão da informação, aumentando para 250 o 

conjunto de documentos e recursos educativos digitais, de acesso livre e gratuito, indexados e 

partilhados através de um bookmarking social, conforme previsto na atividade 103 do PAA - 

Biblioteca digital: atualização da lista de recursos digitais. 

 

Instrumentos de avaliação/ indicadores de execução a utilizar 

Instrumentos de avaliação: Catálogo bibliográfico em linha; materiais e conteúdos produzidos 

no âmbito da indexação; listagem dos livros danificados/recuperados; documento respeitante 

aos procedimentos para a indexação do material livro e recursos educativos digitais; Plano 

Anual de Atividades e relatório de execução/avaliação; … 

Indicadores de execução: número de livros indexados e disponibilizados aos utilizadores; taxas 

de empréstimo; número de documentos emprestados; média de documentos emprestados 

por aluno; número de conteúdos/recursos educativos digitais disponibilizados no bookmarking; 

número de livros recuperados no Hospital dos Livros; … 
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Responsáveis 

Professora Bibliotecária; professoras da Equipa da biblioteca responsáveis pela indexação; 

assistente operacional da Equipa da Biblioteca responsável pela indexação no programa 

informático; professora da Equipa da Biblioteca responsável pelo Hospital dos Livros; outros 

professores que participem na partilha/indexação de recursos educativos digitais; Rede de 

Bibliotecas Escolares; … 

 

Data de início 

02/09/2013 

 

Data de conclusão 

15/07/2014 
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Avaliação da biblioteca escolar 2009-2013 

 

 

 

2010 

A. Apoio ao desenvolvimento curricular Avaliação 

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

3 

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

2011 

B. Leitura e literacia Avaliação 

 3.17 

2012 

D. Gestão da biblioteca escolar Avaliação 

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

3.17 

D.2 Condições humanas e materiais para a prestação dos serviços. 3.20 

D.3 Gestão da coleção/da informação. 2.57 

2013 

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

C.1 Apoio a atividades livres, extra-curriculares e de enriquecimento curricular. 3.00 

C.2 Projetos e parcerias 2.75 

 

 

 

 

 

 

 

 


