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Relatório de avaliação

Contexto e caracterização

1. Contexto

1.1 Escola/agrupamento
303817 Escola Básica de Mosteiro e Cávado, Panóias, Braga

1.2 Endereço
Rua da Veiguinha, Panoias- Braga

1.3 Oferta Curricular
Oficina de Artes - 7º e 8º ano

1.4. Dados Escolares

1.4.1. Taxa média de transição/conclusão
92.00%

1.4.2. Taxa de abandono escolar
0.00%

1.4.3. Nº de alunos com apoios educativos
318

2. Intervenientes no processo de avaliação

Ano / Ciclo de Ensino N.º de
Alunos

N.º de
intervenientes

%

Pré-Escolar 0 0 --
1.º Ano 0 0 --
2.º Ano 0 0 --
3.º Ano 0 0 --
4.º Ano 0 0 --

Total 1.º Ciclo 0.0 0.0
5.º Ano 116 14 12.07%
6.º Ano 143 15 10.49%

Total 2.º Ciclo 259.0 29.0
7.º Ano 154 12 7.79%
8.º Ano 119 12 10.08%
9.º Ano 121 12 9.92%

Total 3.º Ciclo 394.0 36.0
10.º Ano -- -- --
11.º Ano -- -- --
12.º Ano -- -- --

Total Ensino Secundário 0.0 0.0
Outros cursos (CEF, EFA, …) -- -- --

Total 653.0 65.0

Departamento/ outros
intervenientes com funções
pedagógicas

N.º de
Docentes

N.º de
inquiridos

%

-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
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Expressões 23 6 26.09%
Línguas 18 5 27.78%
Ciências Exatas e Experimentais 25 6 24.00%
Ciências Humanas e Sociais 10 3 30.00%

Total 76.0 20.0

Pais/ encarregados de
educação

N.º N.º de
inquiridos

%

-- 0 0 --

Outros a definir N.º N.º de
inquiridos

%

-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --

Total 0.0 0.0
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Secção A

A. Apoio ao desenvolvimento curricular

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

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

Evidências
A PB divulga em Conselho Pedagógico o plano de actividades, o domínio sujeito à autoavaliação, o relatório
de autoavaliação e as actividades a desenvolver. Apresentou três documentos de orientação no âmbito das
literacias da informação – guião Big6; como elaborar um trabalho de pesquisa; avaliação dos trabalhos de
pesquisa - que foram divulgados aos docentes.
A BE colabora com os departamentos curriculares, coordenadores de projetos, coordenadores de directores
de turma e dos apoios no sentido de conhecer os diferentes currículos e integrar-se nas suas atividades.
95% dos docentes afirma já ter colaborado com a PB na realização de atividades na BE ou em sala de aula
e 5% nunca solicitou colaboração.
A PB reuniu formalmente com todos os departamentos curriculares e informalmente com as restantes
estruturas e coordenadores de projetos.Foram dinamizadas quatro atividades curriculares para o
desenvolvimento das literacias da informação e catorze da leitura.
47,4% dos docentes refere articular regularmente e 52,6% ocasionalmente.
A utilização da BE é rentabilizada pelos docentes no âmbito das suas actividades letivas, em parceria com a
BE ou de forma autónoma.
Nos questionários a docentes, 5% afirma utilizar a BE diariamente, 55% uma ou duas vezes por semana.
20% uma ou duas vezes por mês, 15% uma ou duas vezes por período e 5% muito raramente.
40% utilizam a BE para seleccionar/ requisitar materiais para a sala de aula; 30% para ler/ consultar com os
alunos obras de referência; 35% para realizar trabalho pessoal e profissional.
55,7% dos alunos afirma utilizar a BE ou os seus recursos uma ou duas vezes por semana com o seu
professor ou a seu pedido, 38,6% todos os dias, 4,3% uma ou duas vezes por mês e 1,4% uma ou duas
vezes por período.

Pontos fortes identificados
A BE aposta na articulação curricular e desenvolve actividades em colaboração com os diferentes
departamentos.
A articulação com o departamento de Línguas é regular e sistemática.

Pontos fracos identificados
A percentagem de docentes que se desloca com a turma à BE, por iniciativa própria, para desenvolver
trabalhos com os alunos é ainda pouco significativa.
A articulação com os restantes departamentos verifica-se ocasionalmente.

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

Evidências
A BE colabora com os docentes das ACND e contribuiu para o enriquecimento do trabalho de Estudo
Acompanhado assegurando a sua inclusão e os seus recursos. Elaborou materiais de desenvolvimento das
literacias da leitura que disponibilizou na plataforma Moodle.
A PB planificou e desenvolveu com os docentes de Estudo Acompanhado no 2º ciclo e diretores de turma no
3º o projeto “ Aprender através da pesquisa” visando o desenvolvimento das literacias da informação.
Em todos os projetos de turma, integrado no PCT observa-se a utilização de recursos da BE em Estudo
Acompanhado por todos as turmas e em 18 % em Formação Cívica.
Foram requisitadas para estas aulas 742 documentos.

Pontos fortes identificados
A BE articula com os docentes responsáveis pelas ACND e colabora no desenvolvimento de determinados
projetos sempre que é solicitada.

Pontos fracos identificados
--

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

Evidências
A BE apoia com regularidade os docentes e alunos de apoios especializados e educativos e promove a
inclusão e integração destes alunos na escola. Por solicitação dos docentes responsáveis pelos apoios
educativos especializados, a PB reuniu informalmente, no sentido de integrar os alunos com necessidades
educativas e receberem apoio na biblioteca. A equipa da BE promoveu, semanalmente, atividades de leitura
para estes alunos e apoia os alunos com NEE que no seu plano têm horário na BE.
A utilização da BE é rentabilizada pelos docentes em atividades de apoio educativo de forma autónoma. A
BE foi utilizada, semanalmente, por 16 docentes responsáveis pelos apoios educativos nas suas atividades
promovendo a sua utilização e os recursos aí existentes.
De acordo com o relatório da comissão de autoavalição da escola, 62,1% dos docentes referem a utilização
da BE como recurso de apoio na implementação dos Planos de Recuperação.

Pontos fortes identificados
A boa integração dos alunos com NEE nas atividades da BE.
Rentabilização do espaço e dos recursos pelos docentes responsáveis pelos apoios educativos.

Pontos fracos identificados
Pouca colaboração com os docentes dos apoios educativos na produção de materiais.

A.1.4 Ligação da BE ao Plano Tecnológico da Educação (PTE) e a outros programas e projetos curriculares
de ação, inovação pedagógica e formação

Evidências
A BE participa no plano PTE no sentido de promover a utilização das novas tecnologias no contexto das
atividades curriculares.
No âmbito da parceria estabelecida pela BE com os docentes de TIC foi dada formação a cinco turmas do 6º
ano das seis existentes sobre como fazer uma pesquisa na Internet e foi produzido um tutorial de apoio
disponibilizado online na plataforma moodle.
A PB apoia e colabora no projecto de investigação sobre a utilização educativa do computador Magalhães no
1º ciclo no quadro do projecto Pigafetta da responsabilidade da coordenadora do PTE: gravação de textos
com 2 turmas do 2º ciclo com utilização do programa Audacity e do Voicethread.
A PB utiliza as TIC na promoção da leitura e apoiou 2 turmas de 7º ano na produção de podcasts.
A BE, em articulação com a coordenadora das TIC, proporcionou ao longo dos dois últimos anos formação
na utilização das ferramentas Audacity, E-book e Prezi a 65 docentes.
57% dos docentes afirma ter boas competências para o uso das TIC e 42,1% médias.
A utilização da BE é rentabilizada pelos docentes responsáveis pelos projetos desenvolvidos em parceria ou
de forma autónoma e a PB apoia os docentes no desenvolvimento de programas e projetos.
A BE dinamiza o projeto aler+ e incentiva todo a escola a desenvolver atitvidades neste âmbito. Elaborou um
plano de ação do PNL com os docentes de Português e cumpriu-o a 100%. Desenvolveu duas atividades de
leitura com o projeto PESES e Prosepe e uma atividade de escrita com o Plano de Ação da Matemática.
Colaborou com o projeto Connecting Classrooms nas três edições do jornal escolar com artigos e sugestões
de leitura.
50% dos docentes afirma que costuma planear atividades com a PB no âmbito de determinados projetos,
44,4% enquanto docente titular de turma e 5,6% enquanto docente de ACND.

Pontos fortes identificados
Forte implementação e visibilidade do PNL no agrupamento.
Colaboração com os projetos da escola.
Parceria estabelecida com a coordenadora do PTE

Pontos fracos identificados
--

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

Evidências
A BE está integrada no plano de OTE e é rentabilizada neste contexto.
A PB apresentou, no início do ano, em Conselho Pedagógico o projeto "Ler+ nas aulas de substituição".
Deste projeto fazem parte listagens de documentos de leitura online relacionadas com os conteúdos
curriculares para os diferentes anos de escolaridade.
A BE foi utilizada por 13 docentes e 53 turmas correspondentes a 1175 alunos em atividades de leitura
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online e presencial, pesquisa, visionamento de DVD ou jogos. Destas, 15 foram rentabilizadas pela PB em
atividades para o uso da TIC : leituras digitais, esclarecimento sobre modos de aceder ao blogue da BE, à
página Web, à plataforma Moodle. Divulgou o catálogo de sites e os recursos relacionados com o
desenvolvimento de competências da informação.

Pontos fortes identificados
A BE está plenamente integrada no plano de ocupação dos tempos escolares dos alunos e promove os seus
recursos.

Pontos fracos identificados
--

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

Evidências
O plano de ação da BE refere atividades de apoio curricular a turmas, grupos e alunos.
Foram concretizadas com 31 turmas atividades de leitura em colaboração com os docentes.
84,2% dos docentes declara que já colaborou com a PB na seleção e de materiais de apoio necessários à
condução de atividades na BE e 15,8% nunca solicitou colaboração.
81,2% faz um balanço muito positivo dessa colaboração e 18,8% positivo.
A equipa sugere, sistematicamente, aos alunos que, em grupo ou por iniciativa própria se deslocam à BE,
fontes de informação diversificadas de apoio aos trabalhos de pesquisa
98,6% dos alunos afirma sentir-se apoiado pela professora bibliotecária/ equipa quando a utiliza.
A PB solicita propostas para aquisição de fundo documental e deu resposta às solicitações de todos os
departamentos curriculares, correspondentes a 116 pedidos de novas aquisições para responder a
necessidades curriculares ou de desenvolvimento de projetos.
A BE divulga o fundo documental nas 3 edições do Boletim Informativo, blogue e Facebook e promoveu 3
mostras dos documentos adquiridos na sala de professores.
25% dos docentes considera que tem um bom conhecimento sobre os recursos da BE, 50% considera-o
muito bom e 25% razoável.
A BE emprestou 4060 documentos de leitura orientada e 495 de apoio ao currículo para as aulas do 2º e 3º
ciclo.
Divulga todas as obras de leitura orientada no site da BE e incentiva a circulação dos documentos pelas
escolas do 1º ciclo e jardins de infância. Emprestou 1179 documentos.
A PB colabora com as educadoras no projeto “Viajar nas histórias” promovendo a leitura de, pelo menos,
uma obra por turma.
A BE realizou cinco mostras bibliográficas inseridas nas atividades das secções disciplinares, acolheu oito
exposições de trabalhos dos alunos e realizou cinco de enriquecimento curricular, devidamente enquadradas
nas atividades planificados com os docentes.

Pontos fortes identificados
Reconhecimento muito positivo da colaboração entre a BE e docentes.
Apoio e acompanhamento da PB/ equipa aos alunos.

Pontos fracos identificados
--

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

A.2.1 Organização de atividades de formação de utilizadores

Evidências
O plano de atividades da Biblioteca inclui um plano de formação dos utilizadores com turmas/grupos de
alunos e docentes no sentido de promover o valor da BE na escola, motivar para a sua utilização, esclarecer
sobre as formas como está organizada e ensinar a utilizar os diferentes serviços.
A BE integra as atividades de receção aos alunos do 5º ano e recebe, anualmente, os pais destes alunos.
Promove formalmente e informalmente a formação dos seus utilizadores.
Realizou duas sessões de trabalho com os alunos e docentes do 5º ano, uma de esclarecimento e outra de
atividades práticas de localização de documentos e produziu dois documentos de apoio.
95,7% dos alunos refere já ter participado em atividades para aprender a usar a BE: localização dos livros,
fazer pesquisas, outros.
O impacto deste trabalho é bastante positivo já que 100% dos alunos responde que depois destas sessões
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se sente mais à vontade a usar a BE.
47,4% dos docentes afirma já ter participado em atividades de formação para o uso da BE e 52, 6% nunca
participou.
A BE disponibiliza um catálogo informatizado e deu formação sobre a pesquisa no catálogo a 13 turmas das
33 existentes, em 2010/2011.
Nos questionários aos alunos, apenas 18,6% afirma recorrer ao catálogo para a elaboração dos trabalhos.
Tendo em conta esta realidade, a PB deu formação a 23 turmas das 29 existentes e professores
acompanhantes sobre pesquisa no catálogo. Elaborou um guião de apoio que disponibilizou online e
incentivou a utilização do catálogo na renovação e reserva de documentos.
Ao longo do ano a equipa da BE apoiou aos alunos e docentes na pesquisa e selecção da informação e na
utilização dos meios informáticos.
Disponibiliza um dossier, em suporte de papel, com materiais de apoio à pesquisa e à elaboração de
trabalhos.
86,8% dos alunos classifica como boas as aprendizagens que realizou na biblioteca e 13,2% médias.
A PB deu formação informal a seis docentes colaboradores da BE para o uso dos seus equipamentos.
75% dos docentes diz possuir boas competências para usar os serviços e equipamentos da BE e 25%
considera-as médias.

Pontos fortes identificados
A BE aposta na formação dos alunos para a utilização de BE e dos seus recursos e tem um impacto muito
positivo junto destes.

Pontos fracos identificados
A BE não promove formação de utilizados exclusivamente para docentes.( 52,6% nunca participou em
atividades de formação)

A.2.2 Promoção do ensino em contexto de competências de informação

Evidências
A BE incentiva a promoção do ensino em competências de informação. Disponibiliza documentos de apoio
(modelo de pesquisa Big 6, guião de elaboração de um trabalho de pesquisa, grelha de avaliação dos
trabalhos de pesquisa, guião de utilização BE, tutoriais de apoio à utilização de ferramentas da Web,
catálogo organizado de sites, … ), às actividades escolares dos diferentes utilizadores.
A BE propõe o modelo de pesquisa de informação BIG 6 a ser usado por todo a escola e deu formação a 13
turmas sobre a sua utilização. 33,3% dos docentes refere utilizar o modelo de pesquisa proposto para a
escola.
98,6% dos alunos refere que faz progressos à medida que vai realizando trabalhos na BE ou utilizando os
seus recursos.
65% dos docentes costuma proceder à integração de competências de informação na planificação e
tratamento das diferentes áreas de contudo/ unidades de ensino.
57,1% dos alunos refere como a situação mais frequente é pesquisar na Internet, numa segunda situação
34,8% dos alunos afirma ir às estantes ver os livros com interesse para o assunto que quer tratar, sendo esta
a opção mais assinalada na situação 3 - 25,8%
A BE promoveu, em parceria com a RBE e com as BE André Soares e Lamaçães, a ação “Literacias
estatística na aprendizagem do currículo”. Participaram 15 professores.

Pontos fortes identificados
Disponibilização de documentos para a elaboração de trabalhos de pesquisa.

Pontos fracos identificados
Poucos docentes utilizam o modelo de pesquisa proposto pela BE( 33%)
Reduzida utilização do catálogo por parte dos alunos.

A.2.3 Promoção do ensino em contexto de competências tecnológicas e digitais

Evidências
A BE possui uma página Web, um blogue, e utiliza o Facebook para facilitar a comunicação com alunos e
docentes.
Dinamiza a disciplina da BE na Plataforma Moodle onde disponibiliza materiais de apoio às actividades
lectivas.
Teve 3438 visitantes, 5035 alunos e 813 professores perfazendo um total de 9692 acessos.
A BE desenvolveu um vasto conjunto de acções promotoras da utillização das TIC e da WEB 2.0.
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Ao longo do ano a BE elaborou treze questionários/ webquests integrados nas atividades dos docentes/
departamentos com recurso ao Google Docs. Participaram 301 alunos.
Desenvolveu atividades práticas, em articulação com os docentes de TIC, a 5 turmas do 6º ano sobre a
Pesquisa na Internet. Apoiou, por solicitação dos docentes, três turmas na produção de podcasts com
utilização do programa Audacity.
Disponibiliza 13 computadores, 12 com ligação à Internet, uma impressora e um scanner. Registaram-se
8050 utilizações dos computadores por parte dos alunos sendo que 5150 para a elaboração de trabalhos e
3000 por lazer.
79,7% dos alunos considera boas as aprendizagens para o uso das TIC e 20,3% médias.

Pontos fortes identificados
Elevada utilização dos recursos online na Plataforma Moodle e dos equipamentos informáticos.

Pontos fracos identificados
Número crescente mas reduzido dos alunos que, autonomamente, participam nos questionários que a
equipa produz.

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

Evidências
A BE tem contribuído para o desenvolvimento de competências tecnológicas, digitais e de informação dos
alunos.
50% dos docentes classifica com Muito Bom o contributo da BE para o desenvolvimento nos alunos destas
competências e 50% com Bom
Da análise das grelhas de análise constata-se que os resultados são positivos nos seguintes itens; utiliza
diferentes fontes de informação, impressas ou digitais; seleciona informação relevante de acordo com a
tarefa; aprofunda por iniciativa própria a tarefa proposta; seleciona o estilo apropriado; usa imagens com
critério; organiza o documento com índice ordenado; regista as referências dos documentos e seleciona as
modalidades de apresentação. Verifica-se, no entanto que os alunos sentem mais dificuldades na
identificação de fontes de informação e formas de lhes aceder e em combinar a informação recolhida em
diferentes fontes.
40% dos docentes considera que as competências dos alunos a este nível são boas, 55% considera-as
médias e 5% fracas.
Para estes resultados contribui a atitude dos docentes.
47,4% dos docentes declara que dá sempre orientações aos alunos, 42,1% regularmente e 10,5%
ocasionalmente.
57,4% dos alunos afirma ter sempre as indicações para o trabalho a realizar e os restantes às vezes

Pontos fortes identificados
Reconhecimento por parte dos docentes do valor que a BE acrescenta aos alunos no desenvolvimento das
competências tecnológicas, digitais e de informação.

Pontos fracos identificados
Os alunos apresentam dificuldades em identificar as melhores fontes para a realização do trabalho e em
combinar essa informação.

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

Evidências
A BE desenvolve, junto dos alunos, ações para o desenvolvimento de valores e atitudes. Dá a conhecer o
regulamento da BE e incute nos alunos princípios de responsabilidade e respeito mútuo.
46,2% dos docentes considera boa a postura dos alunos na BE, 30,8% considera-a muito boa e 23,1 % acha
que o comportamento dos alunos é razoável.
Da análise das grelhas de observação, verifica-se que os alunos manifestam uma autonomia reduzida
(37,5% situa-se no nível 2 e 3) têm alguma dificuldade em partilhar ideias, conhecimentos com os outros
(50% situa-se no nível 2) e frequentemente não respeitam os direitos de autor, recorrendo ao plágio (53%
situa-se no nível 2).
Relativamente à questão sobre a influência da BE para o desenvolvimento de valores e atitudes de
convivência e autonomia 90% dos docentes declara que influencia muito e 10% razoavelmente.

Pontos fortes identificados
Reconhecimento por parte dos docentes ( 90%) da influência da BE nas atitudes e valores de indispensáveis
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à formação da cidadania e à aprendizagem ao longo da vida

Pontos fracos identificados
O copy/ paste é ainda uma prática dos alunos, recorrendo frequentemente ao plágio.
Partilha de ideias e conhecimentos com os colegas.
O desrespeito pelos direitos de autor.

Quadro Síntese
A. Apoio ao desenvolvimento curricular

Motivo da escolha do domínio
A escolha do Domínio A corresponde à calendarização da autoavaliação dos domínios da Biblioteca prevista
no plano da ação da BE de 2009/2013, aprovado em CP e acordada com a direcção.

Nível obtido
3.14

Ações para melhoria
• Definir um currículo para o desenvolvimento das literacias da informação de acordo com o ano/ ciclo de
escolaridade.
• Criar, em articulação com os docentes dos apoios educativos uma bolsa de recursos para o
desenvolvimento das atividades.

Observações
--

Nível obtido
3.20

Ações para melhoria
• Incluir nas planificações a utilização da BE de forma articulada de, pelo menos dois tempos letivos, no
desenvolvimento das literacias da informação.
• Incentivar uma maior utilização, de forma autónoma, da BE por parte dos docentes.

Observações
--

Fontes de evidências

Neste item pode transcrever/ incluir excertos de diferentes documentos.
Limite máximo de 2500 caracteres.

Documentos de gestão da Escola/ Agrupamento
(Projeto Educativo, Projeto Curricular, Plano de Ação, Regulamento Interno, Plano Anual de Atividades, relatórios de avaliação, currículos profissionais da equipa da BE,
outros.)

Projeto educativo http://www.mosteiroecavado.net/imagens/projecto%20educativo_2010_13.pdf
Regulamento interno
http://www.mosteiroecavado.net/imagens/Regulamento%20Intern%202009-13.pdf

Documentos pedagógicos da Escola/Agrupamento
(Planificações dos departamentos, ACND, AEC, SAE, PTE-TIC, OTE, projetos curriculares das turmas, orientações/ recomendações do CP, trabalhos de alunos, resultados
de avaliação dos alunos, outros)

Planificação de EA
• Conhecer as fases da elaboração de um trabalho ( guião Big6)
• Aprender a definir a questão ou problema a tratar
• Identificar fontes de informação e modos de lhe aceder
• Aprender a consultar o catálogo da BE
• Localizar os livros e outros recursos na biblioteca
• Aprender a fazer uma pesquisa na Internet
• Aprender a utilizar a informação de acordo com o seu conteúdo
• Aprender a extrair a informação de diferentes documentos recorrendo a uma leitura em diagonal do seu
conteúdo.
• Utilizar estratégias adequadas para registo da informação (fazer resumos, selecionar excertos, identificar
frases e palavras-chave, realizar esquemas)
• Aprender a fazer pequenos trabalhos de pesquisa no âmbito de projectos interdisciplinares
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(...)

Documentos de Gestão da BE
(Plano de Ação, Plano Anual de Atividades, acordos de parceria, Política de Desenvolvimento da Coleção, Manual de Procedimentos, Regimento, horário, relatórios, plantas,
inventários, outros)

Confirmar Plano Anual de atividades, Manual de Procedimentos, Regimento, Planta, horário, Política de
Desenvolvimento da Colecção em http://www.mosteiroecavado.net/siteBECRE/paginas/biblioteca1.htm

Documentos de funcionamento e dinamização da BE
(Atas/ registos de reuniões/ contactos, registos de projetos/ atividades realizados, estatísticas da BE, materiais de apoio produzidos e editados, catálogo e outras ferramentas
utilizadas, resultados de avaliação da coleção, outros)

Atas Conselho Pedogógico
"...Para dar cumprimento ao plano de atividades a professora bibliotecária definiu alguns objetivos que deu a
conhecer : consolidar actividades de articulação curricular planificadas com os docentes, mediante a
realização de reuniões com os coordenadores de departamento; Implementar, em colaboração com os
docentes de estudo acompanhado, um plano de ação no âmbito do desenvolvimento das literacias da
informação: “Aprender através da pesquisa” e que responda ao perfil de competências do aluno estipulado
no PEA ; promover acções de formação para os alunos em competências tecnológicas e digitais e incentivar
o uso de ferramentas de Web 2.0. ; realizar sessões de trabalho com os docentes e alunos sobre a pesquisa
no catálogo como suporte às atividades curriculares e para desenvolvimento de competências de autonomia
na utilização da BE."
"... deu a conhecer o Plano anual de actividades e referiu orçamento previsto para a sua execução.
...solicitou aos coordenadores de departamento que fizessem propostas para aquisição de documentos que
considerem necessários para o desenvolvimento das actividades curriculares até final de outubro."
Ata Departamento de Ciências Humanas e Sociais
...a coordenadora da Biblioteca Escolar deslocou-se a esta reunião para dar a conhecer o domínio da
avaliação da biblioteca escolar - apoio ao desenvolvimento curricular. Salientou que esse apoio passa pela
utilização da BE pelos docentes em actividades lectivas/ educativas em parceria com a biblioteca ou de
forma autónoma, pela rentabilização dos recursos existentes em actividades de estudo, de leitura e pesquisa
orientada. Informou que estão disponíveis materiais de apoio aos trabalhos de pesquisa na página da
biblioteca e na plataforma moodle. Aí está também acessível um catálogo de sites de apoio aos trabalhos
escolares e que poderá ser enriquecido mediante proposta dos docentes..."

Ata de DT
…”O projeto de leitura da turma está integrado no PCT e responde aos objectivos do projeto aler+. Para o
seu desenvolvimento é indispensável o contributo de cada área curricular na consecução dos objectos
específicos para cada turma, bem como as actividades e ações a desenvolver.
Ata secção Português
A coordenadora da BECRE e do PNL, apresentou a planificação das actividades de leitura da escola para
este ano lectivo de dois mil e onze, dois mil e doze ...
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Perfis de desempenho

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

A1.1 A BE:
3. Articula com alguma regularidade com as estruturas de coordenação educativa e de supervisão
pedagógica, com destaque dos Departamentos.

A1.2 A BE:
3. Apoia muitos docentes responsáveis pelas ACND.

A1.3 A BE:
2. Apoia pontualmente os docentes responsáveis pelos apoios educativos

A1.4 A BE:
4. Participa ativamente no PTE e no desenvolvimento de outros programas e projectos existentes na escola.

A1.5 A BE:
4. Está plenamente integrada, através da disponibilização de espaços, recursos e actividades, no plano OTE
da escola.

A1.6 Os recursos da BE são rentabilizados pelos docentes no âmbito da actividade educativa/lectiva:
3. Bastante: 60 a 79% dos docentes recorrem à BE e aos seus serviços.

A1.7 A BE:
3. Produz e difunde alguns materiais de apoio para as diferentes atividades.

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

A2.1 A BE organiza:
3. Actividades de formação de utilizadores com algumas turmas/ grupos, em função de necessidades
detectadas.

A2.2 A BE fomenta o ensino em contexto das competências de informação:
3. Articula com os docentes das ACND, AE e de algumas áreas disciplinares ou de conteúdos, em que é
solicitada: 60 a 79% dos docentes articulam com a BE.

A2.3 A BE:
3. Apoia algumas ações promotoras do uso das TIC e da Internet.

A2.4 A BE tem impacto nas competências tecnológicas, digitais e de informação dos alunos:
3. Considerável: 60 a 79% detém boas competências nestes domínios.

A2.5 A BE favorece com o seu trabalho o desenvolvimento de um leque de valores e de atitudes
indispensáveis à formação da cidadania e à aprendizagem ao longo da vida:
4. Visível em 80% ou mais dos alunos.
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Secção B

Domínio B. Leitura e literacia

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

Relatório de avaliação
A BE disponibiliza uma colecção actualizada, 5892 documentos impressos e 1244 não impressos. Os
departamentos curriculares fazem propostas para o enriquecimento da coleção. A BE dá a conhecer o fundo
documental e divulga todas as obras de leitura orientada do PNL e está informada acerca das linhas
orientadoras e actividades e promove a circulação de obras de leitura orientada entre as escolas do 1º ciclo
e pré-escolar.
A BE desenvolve o projecto aler+ e dinamiza, de forma sistemática, actividades no âmbito da promoção da
leitura.
Promove encontros com escritores e outros eventos culturais que aproximem os alunos dos livros e de
outros materiais que incentivem o gosto pela leitura.

Evidências que fundamentam o relatório
A BE emprestou 4060 documentos correspondentes a obras de leitura orientada para o 2º e 3º ciclos e 1179
para as escolas do 1º ciclo e pré-escolar e 495 para apoio às actividades lectivas e desenvolvimento de
projetos.
A BE adquiriu 232 documentos solicitados pelos docentes.
No âmbito do PNL/ projeto aler+ dinamizou as actividades: “Semana da Leitura”; “(Sobre) Mesa de
Leituras” em parceria com a Associação de Pais; Concurso Nacional de Leitura; “Faça lá um poema”;
“Viajar nas histórias” em colaboração com as educadoras, concurso “Confusão na terra dos contos”;
Concurso de leitura Braga aler+ em parceria com a Biblioteca Lúcio Craveiro da Silva e colaborou nas
actividades ”Português, é a tua vez” e Recital de poesia.
Organizou a actividade “O livro do mês” constatando-se uma adesão significativa de alunos.
A BE organizou a vinda de duas escritoras , para os alunos do 5º e 6º ano, promoveu seis mostras
bibliográficas relacionado com as atividades levadas a cabo pelos departamentos.

Ações para melhoria
Definir estratégias para aumentar o índice de empréstimos domiciliários nas interrupções letivas.

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

Relatório de avaliação
A promoção da leitura e o desenvolvimento das literacias são referidas no Projecto Educativo e integram as
orientações dos PCT.
A BE promove a articulação da leitura com os diferentes domínios curriculares, com docentes e
Departamentos. A BE desenvolve um trabalho em rede com BLCS e com outras escolas, quer na
planificação de actividades,quer no empréstimo de obras de leitura orientada e de recursos de leitura
A BE promove e participa na criação de instrumentos de apoio a actividades de leitura e de escrita.
A BE desenvolveu estratégias para incentivar os alunos a fazerem sugestões para aquisições.

Evidências que fundamentam o relatório
100% das turmas do Agrupamento construíram o seu projecto de leitura inserido no PCT. Da análise dos
projectos ressaltaram os seguintes aspectos: a leitura orientada é realizada por todos os docentes na
disciplina de LP, mas também em Estudo Acompanhado e com menos frequência noutras áreas curriculares.

A PB promoveu várias reuniões formais e informais de articulação com os docentes de Língua Portuguesa;
Estudo Acompanhado; Coordenador dos directores de turma; Coordenadora do PTE; coordenador do
Laboratório de Matemática; coordenadoras de projectos para planificação de actividades de leitura e de
desenvolvimento das literacias.
Em 100% dos Projectos de Leitura a Turma do agrupamento são referidas actividades articuladas com a BE.

A BE produziu dois guiões de leitura e dois questionários para o concurso de leitura destinado aos alunos do
2º ciclo, 13 formulários online/ webquests de apoio ao desenvolvimento das literacias da leitura.
Registaram-se 53 pedidos de novas aquisições pelos alunos.

Ações para melhoria
Envolver, de forma sistemática, as famílias em actividades relacionadas com a melhoria das competências
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de leitura.

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 a BE para ler de forma recreativa, para estudar, para realizar trabalhos de grupo ou para
ocupar os seus tempos livres.
Os alunos participam em diferentes actividades associadas à promoção da leitura.

Evidências que fundamentam o relatório
A BE emprestou 3525 documentos para leitura domiciliária, assistindo-se a um ligeiro aumento relativamente
ao ano anterior
A BE foi utilizada por 18.581 alunos, distribuindo-se da seguinte forma: 1654 alunos inscreveram-se em
actividades de leitura, 1341 alunos utilizaram a BE para actividades de leitura informal; 2141 em a atividades
de estudo; 1365 em trabalho de grupo, 8050 na utilização dos computadores e 269 no visionamento de DVD.

Existe ainda um número considerável de alunos que frequenta a BE nos intervalos para requisitar livros,
fazer impressões ou realizar trabalhos.

Ações para melhoria
Melhorar a oferta da actividades de promoção da leitura e de apoio ao desenvolvimento de competências na
âmbito da leitura, da escrita e das literacias.

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
A BE disponibiliza equipamentos e recursos estimulantes e adequados ao interesse dos alunos e que
contribuem para o seu desenvolvimento integral e enriquecimento curricular.
A BE assina dois jornais e quatro revistas.
O espaço da BE é muito apreciado pelos docentes para expor os trabalhos dos alunos.
Incentivou os alunos para a participação em concursos/ passatempos e dinamizou dois mensalmente.
Motivou os alunos para a realização de jogos didácticos e visionamento de DVD.
O horário da Biblioteca é alargado e correspondente à permanência dos alunos na escola.

Evidências que fundamentam o relatório
Foram emprestados 130 jogos de xadrez, 63 de damas e 156 superTmatik.
1341 alunos utilizaram a BE para leitura informal, registando-se um ligeiro acréscimo relativamente ao ano
anterior.
A BE acolheu 8 exposições promovidas pelo departamento de CHS, Oficina da Artes e Inglês e realizou 4 de
enriquecimento curricular integrada nas atividades dos departamentos.
A equipa da BE promoveu mensalmente o concurso “Um leitor com super visão” de incentivo à leitura da
revista Visão Júnior e promove passatempos/ concursos em articulação com os docentes.
A BE adquiriu 25 DVD inspirados e obras literárias para dinamizar, semanalmente, a atividade “ Um livro.
Um filme
A BE tem um auxiliar da Acção Educativa em funções a partir das 11 horas e uma equipa de professores que
cobre a 100% o tempo de abertura da BE;
A BE funciona das 8h 20m às 18h 30m.

Ações para melhoria
--

C.2. Projetos e parcerias

Relatório de avaliação
A BE participa noutros projetos da escola e colabora sempre que solicitada.
A equipa de coordenação do projecto aler+ incentiva e promove concursos e atividades dirigidos aos alunos
do agrupamento.
Colabora com a coordenadora do PTE no projecto Pigafetta em parceria com a Universidade do Minho.
Mantém uma parceria com a Biblioteca Lúcio Craveiro da Silva que lhe permitiu desenvolver vários projectos
/ actividades. Participou em todas reuniões de trabalho concelhias de SABE.
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Evidências que fundamentam o relatório
No âmbito do projeto aLer+ foi realizado um espetáculo teatral em parceria com três docentes de Línguas,
projecto Connecting Classrooms e Projecto Comunicação. Participaram 50 alunos e foi visto por cerca de
500 familiares e elementos da comunidade educativa.
A equipa da BE apoiou 3 turmas na gravação de podcasts e ilustrações de textos no contexto do projeto
Pigaffeta.
A parceria com a BLCS permitiu desenvolver os projetos: disponibilização de “bibliocaixas” às escolas do 1º
ciclo e de recursos à EB.2.3. do Cávado; participação no concurso “ Braga aLer+”; encontro com a escritora
Ana Maria Magalhães.

Ações para melhoria
--

Domínio D. Gestão da biblioteca escolar

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

Relatório de avaliação
A BE é encarada como um recurso pedagógico fundamental e está reconhecida de forma explícita nos
documentos normativos.
A PB tem assento no Conselho Pedagógico. Apresenta sugestões, debate o funcionamento e a organização
da BE e colabora e interage com os coordenadores dos departamentos/ secções disciplinares.
A BE é assumida como recurso para alcançar as metas do projecto educativo.

Evidências que fundamentam o relatório
A PB colaborou na construção do PE estabelecendo prioridades, definindo pontos fortes, aspectos a
melhorar e metas a alcançar até 2013.
O PE, PAA e RI referem inequivocamente esta estrutura e valorizam-na.
O Projecto de Leitura da Turma, definido pela BE, integra os PCT e aproxima os docentes da BE e dos seus
recursos.
A forte colaboração entre a BE e os departamentos curriculares possibilita a rentabilização dos recursos da
BE no desenvolvimento das actividades e projectos.
A BE dispõe de uma verba anual própria para a actualização e enriquecimento do fundo documental, bem
como para a dinamização deste espaço.
A equipa é constituída por três elementos de três áreas disciplinares, por um funcionário a tempo inteiro e 14
professores colaboradores cobrindo integralmente o horário de funcionamento da biblioteca.
A BE funciona num espaço com 197 m2 organizada em cinco áreas funcionais.
O horário da BE adequa-se ao funcionamento da actividade lectiva da escola, funcionando ininterruptamente
das 8H20 às 18H00.
A BE presta apoio aos alunos na procura de documentos para a realização dos trabalhos e sugere-lhes a
bibliografia adequada e dá formação aos alunos.
A equipa da BE produz instrumentos de apoio ao uso da informação e desenvolve competências digitais e
tecnológicas junto dos utilizadores.
Registou 18581 utilizadores inscritos distribuídos da seguinte forma: 1654 em actividades livres de leitura;
2141 em actividades de estudo; 269 no visionamento de DVD; 1341 em actividades de leitura informal; 1356
em trabalho de grupo e 8050 em actividades relacionadas com a utilização dos computadores.
Existe um número considerável de alunos que frequenta a BE nos intervalos para requisitar livros ou para
realizar outras atividades.

Ações para melhoria
Integração de um maior número de docentes colaboradores durante a hora do almoço, para responder ao
elevado número de alunos que a procuram neste período do dia.

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

Relatório de avaliação
A PB exerce uma liderança forte e trabalha com os professores e alunos, mobilizando-os para o
cumprimento dos objectivos da BE. Cria boas relações interpessoais com a equipa de trabalho, com os
docentes e alunos.
A PB participa nos órgãos de decisão pedagógica, planifica actividades, sugere recursos e trabalha de forma
articulada com os docentes e alunos.
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Evidências que fundamentam o relatório
A PB possui formação e competências adequadas ao seu conteúdo funcional.
A PB e a equipa têm uma atitude proactiva, induzem comportamentos de acesso e uso dos recursos. Dá
formação aos utentes e apoia alunos e docentes.
A professora bibliotecária tem procurado actualização nesta área através da frequência de acções de
formação contínua creditada e não creditada.
Foram integradas duas docentes com formação na área das bibliotecas.
A PB deu formação a seis docentes colaboradoras da BE.
O número de recursos humanos e o número de horas atribuído possibilitou o desenvolvimento das atividades
previstas no plano anual de atividades da BE e dinamização deste espaço.

Ações para melhoria
Incentivar a formação na área das BE e em competências digitais e tecnológicas por parte da equipa de
coordenação.

D.3. Gestão da coleção/da informação.

Relatório de avaliação
A BE tem definida uma política de desenvolvimento da colecção. Elaborou o documento Política de
Desenvolvimento da Colecção, envolvendo o CP e a Direcção, onde vigoram critérios para a selecção,
aquisição, organização e desbaste da colecção.
Os docentes dos diferentes departamentos colaboram com a BE na sugestão de documentos. As novas
aquisições são divulgadas no Boletim Informativo Digital, blogue e página Web.
A BE motiva e incentiva os utilizadores para a leitura recreativa, para a circulação de obras do PNL, recorre à
Biblioteca Lúcio Craveiro da Silva e medeia o serviço de empréstimos às escolas do 1º ciclo.

Evidências que fundamentam o relatório
Todos os departamentos curriculares se pronunciaram, sugeriram materiais para aquisição e colaboram com
a BE na indexação dos documentos.
Os alunos fazem as suas sugestões na caixa de sugestões. Registaram-se 53 pedidos.
A BE procede à aquisição das obras do PNL, divulga-as e faz a sua gestão, procedendo à circulação das
obras pelas escolas do 1º ciclo e pré- escolar.
A BE emprestou 3525 livros e DVD para leitura domiciliária, tendo-se registado um ligeiro aumento
relativamente ao ano transacto, 4555 documentos para as aulas, 1654 presenciais e 1179 documentos para
as escolas do 1º ciclo e pré-escolar
As escolas do 1º ciclo tiveram à sua disposição uma “bibliocaixa” com cerca de 50 livros,cedida pela BLCS
renovados a seu pedido.
A BE possui um serviço de empréstimo domiciliário de material livro, de DVD e de CD-ROM para a
comunidade educativa, faz circular a sua coleção pelas escolas do pré-escolar e do 1º ciclo.
Os 10913 documentos emprestados evidenciam a circulação da coleção.
O fundo documental da BE está organizado segundo a tabela CDU e por cores. 100% registado está
registado, 95% catalogado e classificado e 55% está indexado.
A BE possui um catálogo informatizado e disponível online para pesquisa da informação

Ações para melhoria
--

Fontes de evidências

Neste item pode transcrever/ incluir excertos de diferentes documentos.
Limite máximo de 2500 caracteres.

Documentos de gestão da Escola/ Agrupamento
(Projeto Educativo, Projeto Curricular, Plano de Ação, Regulamento Interno, Plano Anual de Atividades, relatórios de avaliação, currículos profissionais da equipa da BE,
outros.)

--

Documentos pedagógicos da Escola/Agrupamento
(Planificações dos departamentos, ACND, AEC, SAE, PTE-TIC, OTE, projetos curriculares das turmas, orientações/ recomendações do CP, trabalhos de alunos, resultados
de avaliação dos alunos, outros)

--

Documentos de Gestão da BE
(Plano de Ação, Plano Anual de Atividades, acordos de parceria, Política de Desenvolvimento da Coleção, Manual de Procedimentos, Regimento, horário, relatórios, plantas,
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inventários, outros)

--

Documentos de funcionamento e dinamização da BE
(Atas/ registos de reuniões/ contactos, registos de projetos/ atividades realizados, estatísticas da BE, materiais de apoio produzidos e editados, catálogo e outras ferramentas
utilizadas, resultados de avaliação da coleção, outros)

--

Síntese geral da avaliação das BE do agrupamento

O preenchimento deste quadro só se aplica aos Agrupamentos. Apesar de feito no espaço da aplicação da
escola sede, pretende ser uma síntese breve e geral da avaliação realizada ao nível das bibliotecas do
Agrupamento, de modo a facilitar uma visão global do seu desempenho e a adopção de uma política de
gestão integrada que promova o seu desenvolvimento harmonioso e articulado.

Identificar domínio/ subdomínios avaliados e níveis obtidos em cada BE
Domínio A
B.E.2,3 do Cávado
A.1. Articulação curricular da BE com as estruturas de coordenação educativa e supervisão pedagógica e os
docentes.
Nível obtido
3.14
A.2. Promoção das literacias da informação, tecnológica e digital.
Nível obtido
3.20
BE Centro Escolar de Merelim S.Paio
A.1. Articulação curricular da BE com as estruturas de coordenação educativa e supervisão pedagógica e os
docentes.
Nível obtido
3
A.2. Promoção das literacias da informação, tecnológica e digital.
Nível obtido
3

Pontos fortes
BE da E.B.23, do Cávado
Boa colaboração com os docentes e reconhecimento muito positiva dessa colaboração.
Boa integração e colaboração no plano de ocupação dos tempos escolares dos alunos;
Forte impacto da formação prestada pela BE aos alunos;
Disponibilização de documentos de apoio à elaboração de trabalhos de pesquisa. E
Elevada utilização dos recursos online na Plataforma Moodle e utilização dos computadores.
BE do Centro de Merelim S.Paio
A BE promove uma boa articulação com os departamentos do ensino pré-escolar e 1º ciclo.

A PB participou em atividades de sala de aula sempre que solicitada. Todas as turmas do pré- escolar e 1º
ciclo frequentaram semanalmente a BE acompanhadas pelo Professor.

A BE realizou ao longo do ano iniciativas de desenvolvimento da leitura em família, dando continuidade ao
projeto “Já sei Ler” e “leitura em Vai e Vem”. Participaram todas as turmas do 1º ciclo e pré- escolar, num
total de 697 alunos.

Pontos fracos
BE da E.B 2,3 do Cávado
Percentagem reduzida de docentes ( 33%) que se desloca com a turma à BE, por iniciativa própria, para
desenvolver trabalhos com os alunos;
Pouca colaboração da BE com os docentes dos apoios educativos na produção de materiais;
Formação formal de utilizadores para docentes( 52,6% nunca participou em atividades de formação);
Reduzida utilização do modelo de pesquisa proposto pela BE pelos docentes(33%).
BE do Centro de Merelim S.Paio
Fraco dinamismo na área das TIC devido aos poucos recursos informáticos existentes na BE.
Apenas 1 dos computadores tem ligação à internet.
A biblioteca não possui software normalizado para a gestão documental.

Ações para melhoria
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BE da E.B.23, do Cávado
Definir um currículo para o desenvolvimento das literacias da informação adequado aos diferentes anos de
escolaridade;
Criar uma bolsa de recursos para o desenvolvimento das atividades dos apoios educativos; I
Incluir nas planificações a utilização da BE de forma articulada de, pelo menos dois tempos letivos, no
desenvolvimento das literacias da informação;
Incentivar uma maior utilização, de forma autónoma, da BE por parte dos docentes e dos documentos de
apoio ao trabalho de pesquisa.
BE do Centro de Merelim S.Paio
Organizar com os docentes um calendário de sessões de formação de utilizadores com as respetivas
turmas.
Reforçar a articulação entre a Biblioteca e o trabalho desenvolvido em contexto de sala de aula.

Aumentar para 4 computadores o número de computadores com ligação à internet.
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Secção C

Domínio A. Apoio ao desenvolvimento curricular

Ano de incidência da avaliação.
2012

Data de apresentação ao Conselho Pedagógico.
2012/07/19

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

Nível obtido
3

Resultados das ações de melhoria implementadas, após avaliação, para o subdomínio.
--

Recomendações do Conselho Pedagógico
--

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

Nível obtido
--

Resultados das ações de melhoria implementadas, após avaliação, para o subdomínio.
--

Recomendações do Conselho Pedagógico
--

Domínio B. Leitura e literacia

Ano de incidência da avaliação.
2010

Data de apresentação ao Conselho Pedagógico.
--

Nível obtido
3

Resultados das ações de melhoria implementadas, após avaliação, para o subdomínio.
Acções de melhoria implementadas:
• As acções de melhoria propostas no Relatório do ano lectivo transacto foram, no fundamental,
concretizadas:
• Elaboração de um plano de promoção de leitura que define linhas de actuação relacionadas com a leitura
e as literacias e o desenvolvimento do PNL para o agrupamento;
• Concretização do Projecto Leitura da Turma integrado no PCT por 100% das turmas;
• Reuniões formais realizadas pela PB, no início do ano lectivo, em todos os departamentos curriculares;
• Acções de formação aos alunos, em 91% das turmas, que foram determinantes na consecução de alguns
objectivos: aumento da percentagem de alunos que utilizou a BE sozinho ou com o professor; aumento de
docentes que integra a BE nas sua actividades lectivas; aumento do número de docentes que percepciona o
bom desempenho da BE na promoção de leitura.

Recomendações do Conselho Pedagógico
• Continuar a desenvolver um trabalho de promoção de leitura sistemático e articulado com os
departamentos curriculares;
• Consolidar Projectos de Leitura da Turma que, tendo por base a avaliação de diagnóstico das
competências de leitura e literacia dos alunos, permitam melhorar o desempenho dos mesmos neste
domínio, actuando em áreas consideradas deficitárias;
• Desenvolver projectos de leitura interdisciplinares e transversais ao currículo, envolvendo todos os
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departamentos em actividades de promoção do prazer de ler, cumprindo o objectivo central do projecto
aLer+;
• Reforçar a comunicação com os departamentos curriculares no sentido de aumentar o número de
docentes que recorre a material de leitura (informativa/ficção) para as suas aulas;
• Incrementar a requisição domiciliária nas interrupções lectivas;
• Delinear acções conjuntas promotoras da participação dos alunos actividades de leitura (concursos,
blogues, fóruns, teatro, dramatizações,..);
• Conjugar diferentes actividades culturais (leitura, música, exposições) para incentivar a participação dos
pais em actividades de leitura.

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

Ano de incidência da avaliação.
--

Data de apresentação ao Conselho Pedagógico.
--

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

Nível obtido
--

Resultados das ações de melhoria implementadas, após avaliação, para o subdomínio.
--

Recomendações do Conselho Pedagógico
--

C.2. Projetos e parcerias

Nível obtido
--

Resultados das ações de melhoria implementadas, após avaliação, para o subdomínio.
--

Recomendações do Conselho Pedagógico
--

Domínio D. Gestão da biblioteca escolar

Ano de incidência da avaliação.
2011

Data de apresentação ao Conselho Pedagógico.
2011/07/19

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

Nível obtido
3

Resultados das ações de melhoria implementadas, após avaliação, para o subdomínio.
Ações de melhoria
Deu-se continuidade à formação para a pesquisa no catálogo. 93% dos alunos beneficiou dessa formação.
Foram implementadas ações para o desenvolvimento das literacias da informação em 65,5% das turmas
existentes em articulação com os docentes de Estudo Acompanhado e diretores de turma.

Recomendações do Conselho Pedagógico
--

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

Nível obtido
3
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Resultados das ações de melhoria implementadas, após avaliação, para o subdomínio.
Foi integrada uma docente na equipa na BE e outra como colaboradora com formação de 25 horas na área
das bibliotecas.

Recomendações do Conselho Pedagógico
--

D.3. Gestão da coleção/da informação.

Nível obtido
3

Resultados das ações de melhoria implementadas, após avaliação, para o subdomínio.
Foi realizado um investimento em DVD de suporte às atividades realizadas pela BE.
A sugestão de aquisições por parte dos alunos melhorou consideravelmente. Registaram-se mais 50 pedidos
que no ano transato, pelo facto da BE ter deslocado a caixa de sugestões para um local de maior
visibilidade.

Recomendações do Conselho Pedagógico
--

Observações

--


