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Resumo do relatório de autoavaliação da biblioteca escolar 2012/2013 

 

 

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

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

Nível obtido: 3,00 

Ações para a melhoria: 
 
* Ação de melhoria CM1 - Melhorar os mecanismos de promoção e marketing da Biblioteca, 
criando uma lista de difusão de informação para os alunos (2º e 3º ciclos e Secundário), 
docentes, pessoal não docente e famílias, que permita aumentar a divulgação das 
atividades/novidades da Biblioteca Escolar, de forma a incentivar a utilização deste recurso; 
* Ação de melhoria CM2 - Disponibilizar e divulgar a indexação já efetuada durante o corrente 
ano letivo. 
 
Observações: 
Embora se tenham detetado outros pontos fracos neste subdomínio, os recursos humanos 
existentes e o tempo disponível para realizar o serviço letivo e não letivo dificulta a 
implementação de outras ações de melhoria. Daí não terem sido consideradas para o próximo 
ano letivo, embora venham a ser previstas no futuro plano de ação da biblioteca 

C.2 Projetos e parcerias 

Nível obtido: 2,75 

Ações para a melhoria: 
 
* Ação de melhoria CM3 – No início do ano letivo, atualizar a lista de difusão de informação 
para os encarregados de educação e divulgar mensalmente, através do email, 
atividades/novidades da Biblioteca Escolar, bem como documentação que apoie o trabalho 
formativo dos pais em contexto familiar; 
* Ação de melhoria CM4 – Aumentar o número de workshops para os pais/famílias sobre 
promoção da leitura e do desenvolvimento de competências das crianças e jovens que 
frequentam o Agrupamento. 
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Domínio 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 a melhoria: 
 
* Ver ação de melhoria CM3; 
* Ação de melhoria AM2 – Organizar uma ação de formação informal de formação sobre a BE 
e a prática pedagógica/articulação curricular, destinada a docentes, incluindo os da Equipa da 
Biblioteca, do apoio educativo e das AECs. 

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

Ações para a melhoria: 
 
* Ação de melhoria AM3 – Dar continuidade ao programa de formação de utilizadores 
(alunos), no âmbito da utilização dos espaços/serviços da biblioteca e da literacia da 
informação (normas para a elaboração de um trabalho escrito), planificando os níveis e 
formas de implementação no plano de ação da biblioteca para 2013/2016 e organizando com 
os diretores de turma/outros docentes um calendário de sessões de formação de utilizadores 
para as respetivas turmas; 
* Ação de melhoria AM4 – Dar continuidade à formação (Workshops de 2 ou 3 horas) para os 
docentes, no âmbito das literacias digitais/tecnológicas, alargando-a a outro público (famílias 
e assistentes operacionais) e incluindo-a no plano de ação da biblioteca para o próximo 
triénio. 
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Domínio B. Leitura e literacia 

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

Ações para a melhoria: 
 
* Ação de melhoria BM1 – Divulgar mensalmente (através da lista de divulgação - por email – 
dos Encarregados de Educação) uma sugestão de leitura a efetuar em contexto familiar; 
* Ação de melhoria BM2 – Aumentar em 10% o número de Encarregados de Educação 
envolvidos em atividades ligadas à iniciativa “Família na Escola”, no âmbito da dinamização da 
leitura e de formação relacionada com as várias literacias. 

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

Ações para a melhoria: 
 
* Ação de melhoria BM3 – Articular o Plano Nacional de Leitura (obras e atividades) com a 
lista de obras e textos para Educação Literária, previstos nas metas de Português para o 1º, 2º 
e 3º ciclo, de forma a envolver todos os professores de Português destes níveis de ensino no 
referido projeto. 

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

Ações de melhoria: 
 
* Ação de melhoria BM4 – Promover o diálogo com os docentes no sentido de garantir um 
esforço conjunto para que o desenvolvimento de competências de leitura, estudo e 
investigação seja adequadamente inserido nos diferentes currículos, sobretudo a nível do 
ensino básico. 
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Domínio D. Gestão da biblioteca escolar 

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

Ações para a melhoria: 
 
* Ação de melhoria DM1 - Criar o plano de ação da biblioteca escolar para o triénio 
2013/2016 (o plano de ação anterior termina em 2013). 

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

Ações para a melhoria: 
 
* Ação de melhoria DM2 – Concluir a reorganização do espaço da biblioteca (zona do 
arquivo), em virtude da mudança de instalações; 
* Ação de melhoria DM3 – Criar e afixar a planta da nova biblioteca escolar. 

D.3. Gestão da coleção/da informação 

Ações para a melhoria: 
 
* Ação de melhoria DM4 - Atualizar o documento “Política de desenvolvimento da coleção”; 
* Ação de melhoria DM5 – Integrar o catálogo da BE na RBE. 

 

Data do parecer do Conselho Pedagógico: 25/09/2013 
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Relatório de avaliação da Biblioteca Escolar - Questionário aos alunos 
 
 

Total de inquiridos: 226 alunos (41% do sexo masculino e 59% do sexo feminino)  
 
 

1º ciclo  2º ciclo  3º ciclo  Secundário 

Ano %  Ano %  Ano %  Ano % 

3º 8%  5º 6 %  7º 11,5%  10º 9% 

4º 10%  6º 26%  8º 10,5%  11º 7% 

Total 18%  Total 32%  9º 9%  12º 3% 

      Total 31%  Total 19% 
 

 Com que frequência costumas usar a biblioteca escolar (BE) para além das atividades 
letivas? 

Todos os dias 19% 
71% 

Uma ou duas vezes por semana 52% 

Uma ou duas vezes por mês 15%  

Uma ou duas vezes  por período 6%  

Muito raramente e de forma irregular 6%  

Nunca 2%  

 

 Avaliação das atividades da biblioteca quanto ao número, diversidade e interesse: 
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 Avaliação da biblioteca escolar quanto ao horário, espaço e ambiente: 
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 Avaliação da biblioteca escolar quanto ao fundo documental (livro e não livro) e 
modo de organização: 

 

 

 
 Avaliação do número de computadores e do apoio da biblioteca ao estudo e 

atividades livres: 
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