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Avaliação da biblioteca escolar 2009-2013

Relatório de execução do Plano de melhoria

2010

B. Leitura e literacia Avaliação

3

2011

D. Gestão da biblioteca escolar Avaliação

D.1 Articulação da BE com a escola/agrupamento. Acesso e serviços prestados pela BE. 3.33

D.2 Condições humanas e materiais para a prestação dos serviços. 3.40

D.3 Gestão da colecção/da informação. 3.29

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. 3.14

A.2 Promoção das literacias da informação, tecnológica e digital. 3.20

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. 3.25

C.2 Projetos e parcerias 3.00

Plano de melhoria

Observações

A. Currículo literacias e aprendizagem

Relatório de execução do Plano de melhoria

Plano de melhoria

Recomendações do conselho pedagógico

--

2014/7/18Data 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

A Biblioteca Escolar levou a cabo duas ações do referencial "Aprender com a
biblioteca escolar" no sentido de melhorar a articulação curricular e a utilização
de ferramentas tecnológicas facilitadoras do ensino-aprendizagem.
1- A atividade "Jornalista por um dia" foi desenvolvida com duas turmas do 5º
ano.
Foram planificadas três aulas de 90 minutos na biblioteca sobre os media com o
objetivo de identificar as características do texto da notícia, reconhecer a sua
estrutura, as características desta tipologia textual e foram definidas as
estratégias a adotar relativamente à:
a) Seleção de temas de interesse para a redacção de notícias;
b)Formação de grupos de trabalho e acompanhamento pelas professoras;
c) Redação das notícias;
d) Pesquisa de ferramentas digitais adequadas à sua publicação;
e) Seleção da ferramenta LucidPress após conhecimento de outras tais como o
Letterpop.
A docente curricular e professora bibliotecária acompanharam os alunos durante
o processo de realização das notícias e o período de publicação das mesmas.
Feita a avaliação, as docentes implicadas no processo consideraram que,
globalmente, os alunos aplicaram os conhecimentos adquiridos na elaboração de
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notícias e manifestaram abertura, confiança e autonomia na utilização da
ferramenta Lucidpress, tendo avaliado com nível BOM os resultados nos
conhecimentos, atitudes e valores dos alunos.
Os trabalhos foram publicados no site da escola e blogue da biblioteca.
2- A atividade "Criação de frisos cronológicos" foi efetuada com uma turma do 7º
ano.
Foram planificadas duas aulas de 45 minutos para apresentação da ferramenta
Dipity e pesquisa de documentos e três para realização do trabalho.
Para a consecução da atividade foram delineadas as seguintes estratégias:
a) Seleção de fontes bibliográficas e online pela professora bibliotecária e
professora curricular e disponibilização no catálogo de sites da plataforma
Moodle.
b) Organização dos alunos em grupos de trabalho e distribuição dos subtemas a
tratar a partir do tema geral proposto pela docente de História "O Mundo Romano
no apogeu do Império."
c) Construção dos frisos cronológicos e partilha dos mesmos no blogue e
plataforma Moodle da BE.
Os alunos definiram palavras-chave para a pesquisa dos subtemas a tratar pelos
diferentes grupos de trabalho. A professora bibliotecária explicitou algumas
estratégias de pesquisa e propôs a utilização do Guião de apoio à pesquisa na
Internet e Guião Big6
http://www.mosteiroecavado.net/siteBECRE/imagens/DOC_PAGINA/Pesquisa_na_Internet.pdf
para a sua execução.
As docentes envolvidas procederam à avaliação dos trabalhos, tendo definido o
nível Bom, nas vertentes avaliadas com base na grelha de avaliação produzida
pela professora bibliotecária e disponível em
http://www.mosteiroecavado.net/siteBECRE/imagens/Avaliacao_trabalhos%20_pesquisa.pdf
Os alunos demonstraram muita facilidade em utilizar esta ferramenta referida e
avaliaram como "Muito positivo" o trabalho desenvolvido.

Ações não concretizadas a implementar

A atividade "Criação de frisos cronológicos" estava prevista ser realizada em mais
uma turma do 7º ano. Por motivos de alteração do horário desta turma, e por não
haver coincidência de horário com a professora bibliotecária, não se pode
realizar, embora os alunos tivessem tido formação sobre a ferramenta de
construção de frisos, dada pela docente de TIC.

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

A organização da Sala de Estudo Virtual foi concretizada e alojada na plataforma
Moodle. A apresentação dos conteúdos está mais atrativa para os alunos e foi
organizada por temáticas: documentos de apoio ao utilizador; catálogos de sites
de apoio ao currículo; Contos e histórias para ler e áreas de apoio às diferentes
disciplinas. Após a sua reestruturação foi divulgada a toda a comunidade
educativa e avaliado o impacto junto dos professores do 1º, 2º e 3º ciclos.
No sentido de avaliar o grau de satisfação dos professores, foi aplicado um
questionário e responderam 42 docentes.
Na questão "Conhece a Sala de Estudo Virtual" 71% dos docentes do 1º ciclo e
92% do 2º e 3º ciclos respondem sim. Relativamente à nova apresentação dos
conteúdos 100% dos docentes do 1º ciclo e 80% dos restantes ciclos
consideram-na apelativa para os alunos. Quanto à promoção dos seus recurso na
prática letiva 79% dos docentes do 1º ciclo afirmam utilizá-los, bem como 79" dos
2º e 3 º ciclos. Verifica-se que os docentes têm um conhecimento "bom" dos
recursos existentes e a maioria considera-os úteis e com qualidade pedagógica e
didática. Questionados sobre o balanço da experiência e colaboração com a BE,
a maioria refere que é "positiva".
De acordo com as estatísticas geradas pela plataforma, 4477 alunos, 1416
professores e 998 visitantes utilizam os seus recursos de setembro a junho.
Acessível em http://www.mosteiroecavado.net/moodle/

Ações não concretizadas a implementar

A atividade "Criação de frisos cronológicos" prevista para desenvolver com duas
turmas, apenas foi concretizada com uma.

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

Não foram definidas medidas de melhoria neste domínio.
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Ações não concretizadas a implementar

Não foram definidas medidas de melhoria neste domínio.

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

Avaliação dos resultados obtidos

Não foram definidas medidas de melhoria neste domínio.

Ações não concretizadas a implementar

Não foram definidas medidas de melhoria neste domínio.

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

Não foram definidas medidas de melhoria neste domínio.

Ações não concretizadas a implementar

Não foram definidas medidas de melhoria neste domínio.

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

Avaliação dos resultados obtidos

Não foram definidas medidas de melhoria neste domínio.

Ações não concretizadas a implementar

Não foram definidas medidas de melhoria neste domínio.

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

Avaliação dos resultados obtidos

A Biblioteca Escolar organizou cinco actividades com o envolvimento dos pais,
tendo-se verificado um aumento de duas relativamente ao ano lectivo anterior.
1)Acção de sensibilização dirigida aos pais dos alunos do 1º e 2º ciclo, com a
presença da coordenadora interconcelhia sob a importância da leitura em
contexto familiar. Na sessão estiveram presentes 70 pais, verificando-se um
aumento de presenças de 57% relativamente ao ano anterior.
2)Recital de poesia no Natal dirigido aos alunos do 2º ciclo e com a presença de
110 pais, tendo-se verificado relativamente ao ano transacto um aumento de 40
presenças.
3)Recital de poesia "(Sobremesa de leituras) na Semana da Leitura com a
presença de 135 pais.
4)Produção de contos intitulados “ Um conto a várias mãos” pelos alunos do 5º
ano e respetivas famílias.
5) Formação "Voicethread para pais e filhos" com a presença de sete pais;
Questionados sobre o grau de satisfação do desenvolvimento do projecto aler+
em família, 43% dos pais afirma deslocar-se frequentemente à escola para
participar em actividades de leitura e 48% fá-lo ocasionalmente.
Relativamente à qualidade das actividades desenvolvidas, 52% considera-as
“Muito boas” e 48% “Boas” .
No que concerne à pertinência destas iniciativas, 83% dos pais considera que
contribuem “Muito” para aumentar a motivação para a leitura.
De forma a estimular uma participação mais ativa em contexto familiar foram
produzidos materiais que podem ser consultados no site
http://www.mosteiroecavado.net/siteBECRE/paginas/aler%2B_familia.htm

Ações não concretizadas a implementar

Todas as ações foram executadas conforme planificação.

D. Gestão da biblioteca escolar

Relatório de execução do Plano de melhoria
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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 iniciativa " Criação de um grupo de alunos monitores" que prestasse apoio à
equipa da BE foi concretizada.
A PB realizou uma reunião com os cinco alunos que se disponibilizaram para
exercer este cargo, dando conta das funções, das atitudes e responsabilidades
inerentes. Embora inicialmente os 5 alunos tivessem prestado funções ou
ajudado os colegas, apenas 3 pertencentes ao 8º ano, cumpriram com empenho
e assiduidade as tarefas destinadas. A estes alunos foi-lhes ministrada formação
na utilização do programa Gib para requisições, na impressão e scanner de
documentos e na utilização do catálogo online.
Questionados sobre o trabalho desenvolvido, 100% dos alunos afirmou que o
trabalho que prestou foi útil na medida em que promoveu a ocupação dos tempos
livres de forma cooperativa e construtiva e que tiveram formação prestada pela
professora bibliotecária. Relativamente à periodicidade desta colaboração
afirmam que apoiaram o trabalho da biblioteca sempre que lhes foi possível. Das
atividades desenvolvidas destacam: o registo do empréstimo domiciliário; a
correção de questionários sobre as atividades "O autor do Mês" e "Um aluno com
Super Visão" e outros e o apoio aos colegas na impressão e scanner de
documentos.
80% avalia a sua prestação como "Muito Boa" e 20% "Boa" e manifestam o
desejo de continuarem a ser monitores.

Ações não concretizadas a implementar

Todas as ações foram concretizadas

D.2 Integração e valorização da biblioteca na escola.

Avaliação dos resultados obtidos

Não foram definidas medidas de melhoria neste domínio.

Ações não concretizadas a implementar

Não foram definidas medidas de melhoria neste domínio.

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

Avaliação dos resultados obtidos

Não foram definidas medidas de melhoria neste domínio.

Ações não concretizadas a implementar

Não foram definidas medidas de melhoria neste domínio.

N.º total de ações propostas no Plano de
melhoria

5

N.º total de ações implementadas com
sucesso

4

Percentagem de execução do Plano de
melhoria

80%

Professor bibliotecário Maria Ernestina da Costa Neiva Pinheiro


