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Avaliação da biblioteca escolar 2009-2013

Relatório de execução do Plano de melhoria

2010

Avaliação

-- --

2011

D. Gestão da biblioteca escolar Avaliação

D.1 Articulação da BE com a escola/agrupamento. Acesso e serviços prestados pela BE. 2.83

D.2 Condições humanas e materiais para a prestação dos serviços. 2.60

D.3 Gestão da colecção/da informação. 2.29

2012

A. Apoio ao desenvolvimento curricular Avaliação

A.1 Articulação curricular da BE com as estruturas de coordenação educativa e supervisão pedagógica e os docentes. 3.00

A.2 Promoção das literacias da informação, tecnológica e digital. 3.00

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. 3.20

C.2 Projetos e parcerias 2.80

Plano de melhoria

Observações

A. Currículo literacias e aprendizagem

Relatório de execução do Plano de melhoria

Plano de melhoria

Recomendações do conselho pedagógico

O Conselho Pedagógico considerou a criação de um grupo de monitores como
uma mais-valia, bem como a inscrição da escola nos voluntários da leitura.
Entendeu-se, ainda, útil envolver as outras associações de pais do Agrupamento.

Foi, ainda, salientado o papel das BE na ajuda que prestam aos alunos, pois
estes encontram nas Bibliotecas apoio nos seus estudos e trabalhos, devendo,
por conseguinte, continuar a manter os níveis de acompanhamento que presta
aos alunos e manter o grau de participação visível nas parcerias estabelecidas a
nível de projetos locais.

2013/7/18Data de apresentação à direção/
conselho pedagógico

A.1 Apoio ao currículo e formação para as literacias da informação e dos média.

Avaliação dos resultados obtidos

Cumpriram-se as etapas de realização do trabalho de pesquisa na turma do 4º
ano de Merelim S. Paio, utilizando o referencial “Aprender com a biblioteca
escolar.”Participaram no projeto de turma subordinado ao tema da água na
natureza 17 alunos que utilizaram o guião de pesquisa elaborado pelo professor
bibliotecário para apoio à pesquisa e utilização da informação. Desenvolveu-se o
trabalho colaborativo e usaram-se os meios existentes na biblioteca, numa
atividade de articulação com a docente titular de turma. Globalmente, os alunos
revelaram autonomia na procura e uso da informação comprovados na qualidade
dos trabalhos realizados, cuja apresentação aos colegas foi efetuada em suporte
digital. Na ficha de autoavaliação, 100% dos alunos referiu que melhorou os
conhecimentos sobre o tema e 80% sentiu uma melhoria no uso das tecnologias
e na procura de informação e tratamento de dados.
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Ações não concretizadas a implementar

0

A.2 Uso das tecnologias digitais e da Internet como ferramentas de acesso, produção e comunicação de informação e como recurso de aprendizagem.

Avaliação dos resultados obtidos

Desenvolveu-se a atividade do referencial da Biblioteca Escolar ”A brincar
também se aprende”. Estiveram envolvidos 24 alunos do 3º ano numa atividade
que promoveu o trabalho colaborativo nas várias etapas do trabalho de pesquisa
alusivo à temática dos seres vivos, em articulação com a docente titular. A
biblioteca produziu os materiais necessários e proporcionou aos alunos uma lista
bibliográfica de apoio à atividade. 85% dos alunos referiu que realizou a tarefa de
forma autónoma e apenas 15% solicitou a ajuda do professor na procura da
informação. 98% dos alunos afirmou partilhar a informação, 100% disse ter
adquirido conhecimentos novos sobre o tema e 99% afirmou cumprir as regras
estabelecidas na utilização da biblioteca. A totalidade dos alunos revelou-se
satisfeita com a realização da atividade.

Ações não concretizadas a implementar

0

B. Leitura e literacia

Relatório de execução do Plano de melhoria

B.1 Criação e promoção da competência leitora e dos hábitos de leitura.

Avaliação dos resultados obtidos

No decorrer do 2º período desenvolveram-se atividades sobre livros e autores
que envolveram a participação de 64 alunos do 2º, 3º e anos. Para além de
promoverem o desenvolvimento da linguagem, contribuíram para aumentar os
índices de participação dos alunos mais inibidos e o gosto pela leitura. Exemplo
disso, refira-se o aumento dos índices de empréstimo domiciliário (1292 títulos
registados até 30 de maio de 2014), o que corresponde a um aumento de 267
títulos relativamente ao ano anterior. É de realçar que a partilha de ideias e
opiniões baseadas nas leituras efetuadas resultaram num aumento da procura de
um número significativo de obras da BE.

Ações não concretizadas a implementar

0

B. 2 Atividades e projetos de treino e melhoria das capacidades associadas à leitura.

Avaliação dos resultados obtidos

Nas sessões de promoção da leitura realizadas quinzenalmente nas turmas do
pré-escolar e 1º ciclo foi notória a motivação dos alunos nas atividades como
comprovam os trabalhos elaborados, o aumento da frequência da BE para leitura
presencial e uso dos seus recursos, confirmados nos registos de funcionamento e
utilização da BE. Desenvolveu-se igualmente um trabalho sistemático no âmbito
da comunicação oral e do reforço de hábitos de leitura em família, cujas opiniões
foram registadas pelos alunos ou encarregados de educação no livro de leitura
individual do aluno, produzido pela PB.

Ações não concretizadas a implementar

0

C. Projetos, parcerias e atividades de abertura à comunidade

Relatório de execução do Plano de melhoria

C.1 Desenvolvimento de atividades e serviços colaborativos com outras escolas/ bibliotecas.

Avaliação dos resultados obtidos
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0

Ações não concretizadas a implementar

0

C.2 Participação em projetos e parcerias com entidades exteriores à escola.

Avaliação dos resultados obtidos

A Biblioteca participou no projeto da feira do livro na escola, organizada pela
Associação de Pais de Merelim S. Paio que registou a visita de todos os alunos
da escola. Estabeleceram o contacto com o escritor José Ilídio Torres.” que
apresentou o conto ”Beatriz e o espelho mágico”. Dez alunos do 4º ano
participaram no concurso “Faça lá um poema”

Ações não concretizadas a implementar

Participação em concursos no âmbito da semana da leitura e “Conta-nos uma
história – Podcast na educação”

C.3 Envolvimento e mobilização dos pais, encarregados de educação e famílias.

Avaliação dos resultados obtidos

Ao longo do ano a BE dinamizou atividades que reforçaram a participação e a
presença das famílias, designadamente: uma sessão de esclarecimento sobre o
projeto “ALer+ em família", em outubro, onde estiveram presentes 80 familiares
de alunos; as atividades da semana da leitura, abertas à comunidade educativa
que tiveram a participação de 6 familiares no recital que se realizou no dia
mundial da poesia; as Comemorações do dia Internacional da Família, que
envolveram a totalidade dos alunos do pré-escolar e 1º ciclo e tiveram a presença
de 90% de familiares de alunos. Deu-se continuidade aos projetos ”leitura em Vai
e vem” e “Já sei Ler” nas escolas básicas e JI do agrupamento que contaram,
uma vez mais, com a parceria estabelecida com a Biblioteca Lúcio Craveiro da
Silva por intermédio do empréstimo de “Bibliocaixas” às escolas do 1º ciclo e de
malas de livros cedidas pela escola sede aos jardins-de-infância. Nos
questionários lançados aos pais acerca das iniciativas promovidas ao longo do
ano, 80% classificou de muito bom as atividades promovidas no âmbito do projeto
“ALer+ em família” e 38% classificou-as com a menção Bom. 98% dos inquiridos
considera que as atividades desenvolvidas pela biblioteca contribuem para o
aumento da motivação para a leitura dos seus educandos e quando inquiridos
acerca da importância da biblioteca escolar para a aprendizagem e formação
global do seu filho/educando, 76% considera-a muito importante e 24%
importante.

Ações não concretizadas a implementar

0

D. Gestão da biblioteca escolar

Relatório de execução do Plano de melhoria
Nota: o relatório deverá ser submetido até 15 de julho de 2014.

D.1 Recursos humanos, materiais e financeiros adequados às necessidades de gestão, funcionamento e dinamização da biblioteca escolar.

Avaliação dos resultados obtidos

A BE reforçou a coleção, adquirindo 49 novos títulos (34 monografias e 15 DVD),
com verba proveniente do agrupamento.

Ações não concretizadas a implementar

0

D.2 Integração e valorização da biblioteca na escola.

Avaliação dos resultados obtidos

A BE estimulou o aumento da articulação com os docentes de atividades de
enriquecimento curricular nas iniciativas promovidas pela Biblioteca na semana
da leitura através da participação das docentes de Expressões na ilustração de
poemas selecionados pelos docentes titulares, em articulação com a Professora
Bibliotecária. A PB colaborou com os departamentos curriculares, as secções de
ano integrando as suas planificações e apoia alunos e docentes relativamente às
ofertas complementares de escola.
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A biblioteca é referida em todas as atas de departamento do 1º ciclo em que os
professores referem a mais-valia que esta é no processo de ensino e de
aprendizagem e solicita a sua inclusão no planeamento das atividades de leitura
no âmbito do PAA e do PT(Projeto de Turma). No que concerne aos resultados
escolares dos alunos, refira-se que os alunos do 4º ano, obtiveram, na disciplina
de português, uma média de 66%, acima dos 62% registados a nível nacional,
tendo-se verificado uma melhoria relativamente ao ano letivo anterior.

Ações não concretizadas a implementar

0

D.3 Desenvolvimento, organização, difusão e uso da coleção.

Avaliação dos resultados obtidos

0

Ações não concretizadas a implementar

0

N.º total de ações propostas no Plano de
melhoria

11

N.º total de ações implementadas com
sucesso

10

Percentagem de execução do Plano de
melhoria

90.91%

Professor bibliotecário Ana Maria Alves Lopes


