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Relatório de avaliação

Contexto e caracterização

1. Contexto

1.1 Escola/agrupamento
1416367 Escola Secundária Sá da Bandeira, Santarém

1.2 Endereço
Rua Drª Maria Inês Schäller Dias
2005-191 Santarém

1.3 Oferta Curricular
Vide:
http://www.essb.pt/web/

1.4. Dados Escolares

1.4.1. Taxa média de transição/conclusão
95.00%

1.4.2. Taxa de abandono escolar
1.40%

1.4.3. Nº de alunos com apoios educativos
--

2. Intervenientes no processo de avaliação

Ano / Ciclo de Ensino N.º de
Alunos

N.º de
intervenientes

%

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

Total 1.º Ciclo 0.0 0.0
5.º Ano -- -- --
6.º Ano -- -- --

Total 2.º Ciclo 0.0 0.0
7.º Ano 0 0 --
8.º Ano 0 0 --
9.º Ano 1 1 100.00%

Total 3.º Ciclo 1.0 1.0
10.º Ano 1 1 100.00%
11.º Ano 1 1 100.00%
12.º Ano 3 3 100.00%

Total Ensino Secundário 5.0 5.0
Outros cursos (CEF, EFA, …) 0 0 --

Total 6.0 6.0

Departamento/ outros
intervenientes com
funções pedagógicas

N.º de
Docentes

N.º de
inquiridos

%

-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
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-- -- -- --
-- -- -- --
Departamentos 110 19 17.27%
Professor Bibliotecário 1 1 100.00%
Diretor 1 1 100.00%

Total 112.0 21.0

Pais/ encarregados de
educação

N.º N.º de
inquiridos

%

-- 0 0 --

Outros a definir N.º N.º de
inquiridos

%

-- 0 0 --
-- 0 0 --
-- 0 0 --

Total 0.0 0.0
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Secção A

D. Gestão da biblioteca escolar

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

D.1.1 Integração/ação da BE na escola/agrupamento

Evidências
Projeto educativo da Escola
Atas do Conselho Pedagógico
Plano anual de atividades
Blogue da Biblioteca

Pontos fortes identificados
-Presença da Biblioteca nos normativos da Escola
-Afixação das normas referentes à BE em todas as salas de aula
- Acolhimento de atividades de todos os departamentos
- Identificação da BE como referencial da matriz identitária da Escola
- Escolha preferencial do espaço da BE para o desenrolar de atividades do XIV Encontro internacional de
Jovens Cientistas da UNESCO, de atividades culturais da Associação de Estudantes, das atividades do
'Projeto Entra em Ação'

Pontos fracos identificados
- Situação geográfica longe dos pontos nevrálgicos da Escola - direção, salas de departamentos, serviços
administrativos - o que desencoraja a frequência por parte de operacionais administrativos, professores e
público visitante

D.1.2 Valorização da BE pelos órgãos de direção, administração e gestão da escola/agrupamento

Evidências
- Normativos da Escola
- http://www.essb.pt/web/

Pontos fortes identificados
- Sediamento/encaminhamento de atividades para a BE
- Apoio às atividades da BE

Pontos fracos identificados
- Inexistência de referência/ atribuição de verba financeira para a BE no orçamento anual da Escola

D.1.3 Resposta da BE às necessidades da escola/agrupamento

Evidências
-Presença da Biblioteca nos normativos da Escola
-Afixação das normas referentes à BE em todas as salas de aula
- Acolhimento de atividades de todos os departamentos
- Identificação da BE como referencial da matriz identitária da Escola
- Escolha preferencial do espaço da BE para o desenrolar de atividades do XIV Encontro internacional de
Jovens Cientistas da UNESCO, de atividades culturais da Associação de Estudantes, das atividades do
'Projeto Entra em Ação'
- Realização de aulas na BE

Pontos fortes identificados
-Presença da Biblioteca nos normativos da Escola
-Afixação das normas referentes à BE em todas as salas de aula
- Acolhimento de atividades de todos os departamentos
- Escolha preferencial do espaço da BE para o desenrolar de atividades do XIV Encontro internacional de
Jovens Cientistas da UNESCO, de atividades culturais da Associação de Estudantes, das atividades do
'Projeto Entra em Ação'
- Realização de aulas na BE

Pontos fracos identificados
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- Atualização mais acutilante do fundo documental
- Espaço físico como biblioteca-salão, o que dificulta a conjugação entre frequência e realização de aulas na
BE

D.1.4 Avaliação da BE na escola/agrupamento

Evidências
- Inquérito MABE aos docentes
- Estatísticas de frequência da BE

Pontos fortes identificados
- Uso crescente da BE
- Referências à BE pólo dinamizador de atividades relacionadas com o currículo, a leitura e a cidadania
- Presença da BE na imprensa nacional e regional

Pontos fracos identificados
- Não frequência da BE por parte dos encarregados de educação
- Frequência ainda abaixo do desejável por parte dos docentes e operacionais
-

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

D.2.1 Liderança do professor bibliotecário na escola/agrupamento

Evidências
- Inquérito MABE aos docentes
- Estatísticas de frequência da BE

Pontos fortes identificados
- Presença no Conselho Pedagógico
- Eleição da professora bibliotecária como membro da SADD

Pontos fracos identificados
- Resistência dos utilizadores ao pleno cumprimento da regras de utilização da BE
- Presença mais insistente da professora bibliotecária junto dos departamentos/grupos disciplinares
- Maior divulgação interna dos serviços da BE
- Formação de utilizadores

D.2.2 Adequação dos recursos humanos às necessidades de funcionamento da BE na escola/agrupamento

Evidências
- Horário alargado da BE
- Existência de dois assistentes operacionais na BE
- Horário da professora bibliotecária na BE

Pontos fortes identificados
- Horário alargado da BE
- Existência de dois assistentes operacionais na BE
- Presença constante da professora bibliotecária na BE

Pontos fracos identificados
- Instabilidade da equipa de docentes de apoio à BE
- Inexistência de um docente de informática a tempo parcial na BE

D.2.3 Adequação da BE em termos de espaço às necessidades da escola/agrupamento

Evidências
O blogue, a plataforma Moodle, o Twitter, o Facebook e o Scoop.it! da BE:
http://becresabandeira.wordpress.com/
https://www.facebook.com/pages/Biblioteca-da-Essb/180005662090413
http://twitter.com/BibliotecaESSB
http://www.essb.pt/moodle/course/view.php?id=325
http://www.scoop.it/u/bibliotecaessb#pg=1&mi=topics&si=curated&panel=followedPanel

Pontos fortes identificados
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- Uso significativo da BE como recurso pedagógico: aulas e apoio ao estudo
- Espaço privilegiado para conferências, cursos, palestras

Pontos fracos identificados
- Espaço físico como biblioteca-salão, o que dificulta a conjugação entre frequência e realização de aulas na
BE

D.2.4 Adequação dos computadores e equipamentos tecnológicos ao trabalho da BE e dos utilizadores na
escola/agrupamento.

Evidências
- Existência de 18 computadores para trabalho e pesquisa
- Utilização frequente do equipamento para aulas, consultas e estudo

Pontos fortes identificados
- Existência de 18 computadores para trabalho e pesquisa
- Utilização frequente do equipamento para aulas, consultas e estudo

Pontos fracos identificados
- Espaço físico como biblioteca-salão, o que dificulta a conjugação entre frequência e realização de aulas na
BE

D.3 Gestão da coleção/da informação.

D.3.1 Planeamento/ gestão da coleção de acordo com a inventariação das necessidades curriculares e dos
utilizadores da escola/agrupamento

Evidências
O blogue, a plataforma Moodle, o Twitter, o Facebook e o Scoop.it! da BE:
http://becresabandeira.wordpress.com/
https://www.facebook.com/pages/Biblioteca-da-Essb/180005662090413
http://twitter.com/BibliotecaESSB
http://www.essb.pt/moodle/course/view.php?id=325
http://www.scoop.it/u/bibliotecaessb#pg=1&mi=topics&si=curated&panel=followedPanel

Pontos fortes identificados
- Existência de um património rico e significativo a nível de apoio ao currículo
- Fundo documental abrangente e cientificamente consistente
- Existência de imprensa sempre atual

Pontos fracos identificados
- Necessidade de aumentar o fundo documental não livro
- Ausência de imprensa diária

D.3.2 Adequação dos livros e de outros recursos de informação (no local e em linha) às necessidades
curriculares e aos interesses dos utilizadores na escola/agrupamento.

Evidências
O blogue, a plataforma Moodle, o Twitter, o Facebook e o Scoop.it! da BE:
http://becresabandeira.wordpress.com/
https://www.facebook.com/pages/Biblioteca-da-Essb/180005662090413
http://twitter.com/BibliotecaESSB
http://www.essb.pt/moodle/course/view.php?id=325
http://www.scoop.it/u/bibliotecaessb#pg=1&mi=topics&si=curated&panel=followedPanel

Pontos fortes identificados
- Existência de um património rico e significativo a nível de apoio ao currículo
- Fundo documental abrangente e cientificamente consistente

Pontos fracos identificados
- Necessidade de aumentar/criar recursos em linha

D.3.3 Uso da coleção pelos utilizadores da escola/agrupamento

Evidências
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- Estatísticas de uso do fundo documental

Pontos fortes identificados
- Uso/ requisição crescente do fundo documental
- Leitura presencial da imprensa disponível

Pontos fracos identificados
- Fraco índice de resposta aos formulários de leitura

D.3.4 Organização da informação. Informatização da coleção

Evidências
- Registo de entradas efetuado a 100%
- Registo informático (BibTeca) de 18000 volumes
- Classificação segundo a CDU dos volumes em acesso livre - 5500

Pontos fortes identificados
- Registo de entradas efetuado a 100%
- Registo informático (BibTeca) de 18000 volumes
- Classificação segundo a CDU dos volumes em acesso livre - 5500
- Catalogação iniciada no PORBASE

Pontos fracos identificados
- Catalogação do fundo documental no PORBASE ainda em nível inicial
- Extensão/número de volumes ainda por classificar segundo a CDU

D.3.5 Difusão da informação

Evidências
O blogue, a plataforma Moodle, o Twitter, o Facebook e o Scoop.it! da BE:
http://becresabandeira.wordpress.com/
https://www.facebook.com/pages/Biblioteca-da-Essb/180005662090413
http://twitter.com/BibliotecaESSB
http://www.essb.pt/moodle/course/view.php?id=325
http://www.scoop.it/u/bibliotecaessb#pg=1&mi=topics&si=curated&panel=followedPanel

Pontos fortes identificados
- Abrangência do público virtual no blogue,facebook e twitter
-Presença da BE na imprensa regional e nacional

Pontos fracos identificados
- Manutenção mais frequente do espaço virtual

Quadro Síntese
D. Gestão da biblioteca escolar

Motivo da escolha do domínio
- Necessidade de dar visibilidade à BE na escola
- Necessidade de adaptar a BE aos normativos e procedimentos decorrentes da integração na RBE

Nível obtido
3.33

Ações para melhoria
- Maior divulgação do espaço junto da comunidade educativa
- Intensificação da parcerias com outras estruturas pedagógicas
- Estabilização de uma equipa de apoio à BE mais abrangente e comprometida
- Necessidade de intensificar a formação de utilizadores

Observações
--

Nível obtido
3.20
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Ações para melhoria
- Maior divulgação do espaço junto da comunidade educativa
- Intensificação da parcerias com outras estruturas pedagógicas
- Informatização do acesso/registo dos utilizadores da BE
- Estabilização de uma equipa de apoio à BE mais abrangente e comprometida

Observações
--

Nível obtido
2.43

Ações para melhoria
- Atualização mais acutilante da coleção
- Atribuição de verba anual destinada à atualização da coleção
- Informatização plena do fundo documental
- Informatização do acesso/registo dos utilizadores da BE

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.)

http://www.essb.pt/moodle/course/view.php?id=2
http://www.essb.pt/web/
O blogue, a plataforma Moodle, o Twitter, o Facebook e o Scoop.it! da BE:
http://becresabandeira.wordpress.com/
https://www.facebook.com/pages/Biblioteca-da-Essb/180005662090413
http://twitter.com/BibliotecaESSB
http://www.essb.pt/moodle/course/view.php?id=325
http://www.scoop.it/u/bibliotecaessb#pg=1&mi=topics&si=curated&panel=followedPanel

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)

http://www.essb.pt/moodle/course/view.php?id=2
http://www.essb.pt/web/
O blogue, a plataforma Moodle, o Twitter, o Facebook e o Scoop.it! da BE:
http://becresabandeira.wordpress.com/
https://www.facebook.com/pages/Biblioteca-da-Essb/180005662090413
http://twitter.com/BibliotecaESSB
http://www.essb.pt/moodle/course/view.php?id=325
http://www.scoop.it/u/bibliotecaessb#pg=1&mi=topics&si=curated&panel=followedPanel

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)

http://www.essb.pt/moodle/course/view.php?id=2
http://www.essb.pt/web/
O blogue, a plataforma Moodle, o Twitter, o Facebook e o Scoop.it! da BE:
http://becresabandeira.wordpress.com/
https://www.facebook.com/pages/Biblioteca-da-Essb/180005662090413
http://twitter.com/BibliotecaESSB
http://www.essb.pt/moodle/course/view.php?id=325
http://www.scoop.it/u/bibliotecaessb#pg=1&mi=topics&si=curated&panel=followedPanel

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)

http://www.essb.pt/moodle/course/view.php?id=2
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http://www.essb.pt/web/
O blogue, a plataforma Moodle, o Twitter, o Facebook e o Scoop.it! da BE:
http://becresabandeira.wordpress.com/
https://www.facebook.com/pages/Biblioteca-da-Essb/180005662090413
http://twitter.com/BibliotecaESSB
http://www.essb.pt/moodle/course/view.php?id=325
http://www.scoop.it/u/bibliotecaessb#pg=1&mi=topics&si=curated&panel=followedPanel
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Perfis de desempenho

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

D1.1 Integração da BE no funcionamento global da escola e inclusão na formulação e desenvolvimento da
sua missão, princípios e objetivos estratégicos e operacionais:
3. A BE está integrada e contemplada.

D1.2 Reconhecimento do valor da BE pelos órgãos de direção, administração e gestão e garantia de
condições em termos de recursos humanos com qualidade e de verba para o seu funcionamento:
3. Reconhecem o valor da BE, garantindo condições adequadas.

D1.3 A BE assume-se e é entendida como um recurso ativo ao serviço da escola / O professor bibliotecário
integra o CP / Os órgãos de direção, administração e gestão reconhecem o valor da articulação/planificação
entre a BE e os vários departamentos curriculares e demais estruturas de coordenação educativa e
supervisão pedagógica:
4. Sim, por todos./ Sim / Sim, estabelecendo estratégias.

D1.4 A BE faculta serviços e articula atividades/projetos com a escola:
3. Faculta bons serviços e articula atividades/projetos com a escola – 60 a 79% avalia positivamente o
trabalho da BE.

D1.5 A BE:
4. Tem horário contínuo e alargado, responde eficazmente, faculta acompanhamento/formação e regista
utilização igual ou superior a 80%.

D1.6 A BE:
3. Implementa um sistema de avaliação e de melhoria contínuo, planificando e orientando a sua acção com
base nos dados obtidos.

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

D2.1 O professor bibliotecário possui formação:
3. Correspondente ao seu conteúdo funcional, nos termos da legislação vigente (4 a 9 pontos).

D2.2 O professor bibliotecário:
4. Exerce uma liderança forte e uma gestão efetiva, mobilizando a equipa e a escola – 80% ou mais avaliam
muito positivamente este item.

D2.3 A equipa é, no que respeita às competências e número dos seus elementos:
3. Adequada. Tem o seu conteúdo funcional bem definido e responde bem às solicitações dos utilizadores.

D2.4 Condições de espaço, mobiliário e equipamento da BE:
3. A BE apresenta boas condições, adequando-se bem ao trabalho na escola.

D2.5 Nível dos equipamentos tecnológicos (hardware e software) disponibilizados pela BE:
3. Respondem às necessidades da escola e estão atualizados – 60 a 79% dos utilizadores avaliam
positivamente este item.

D.3 Gestão da coleção/da informação.

D3.1 A coleção:
3. Responde bem às necessidades de informação da escola e é equilibrada nos suportes e diferentes áreas.

D3.2 Uso da Coleção pelos docentes e alunos no desenvolvimento das suas atividades, para ler, para se
recrear ou para satisfazer necessidades de informação:
3. Muito usada – 60 a 79% dos docentes e 60 a 79% dos alunos recorrem à coleção.

D3.3 O catálogo:
2. Está parcialmente informatizado e não inclui recursos em linha.

D3.4 Existe uma política documental definida para a escola e o desenvolvimento da coleção realiza-se, tendo
em conta os princípios definidos na Política de desenvolvimento da coleção (PDC):
2. Sim, mas só parcialmente segue os princípios definidos na PDC.

D3.5 A BE conta com uma verba anual para atualização da coleção:
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1. Não.

D3.6 Existe uma rede partilhada de documentação entre as várias BE/ escolas/JI e, a nível local, com outras
bibliotecas e com a BM:
2. Sim, mas funciona com limitações.

D3.7 A BE desenvolve uma política permanente de difusão da informação com o objetivo de divulgar
recursos de informação e incentivar o seu uso:
4. Sim, de forma permanente.
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Secção B

Domínio A. Apoio ao desenvolvimento curricular

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

Relatório de avaliação
--

Evidências que fundamentam o relatório
O blogue, a plataforma Moodle, o Twitter, o Facebook e o Scoop.it! da BE:
http://becresabandeira.wordpress.com/
https://www.facebook.com/pages/Biblioteca-da-Essb/180005662090413
http://twitter.com/BibliotecaESSB
http://www.essb.pt/moodle/course/view.php?id=325
http://www.scoop.it/u/bibliotecaessb#pg=1&mi=topics&si=curated&panel=followedPanel

Ações para melhoria
--

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

Relatório de avaliação
--

Evidências que fundamentam o relatório
O blogue, a plataforma Moodle, o Twitter, o Facebook e o Scoop.it! da BE:
http://becresabandeira.wordpress.com/
https://www.facebook.com/pages/Biblioteca-da-Essb/180005662090413
http://twitter.com/BibliotecaESSB
http://www.essb.pt/moodle/course/view.php?id=325
http://www.scoop.it/u/bibliotecaessb#pg=1&mi=topics&si=curated&panel=followedPanel

Ações para melhoria
--

Domínio B. Leitura e literacia

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

Relatório de avaliação
--

Evidências que fundamentam o relatório
O blogue, a plataforma Moodle, o Twitter, o Facebook e o Scoop.it! da BE:
http://becresabandeira.wordpress.com/
https://www.facebook.com/pages/Biblioteca-da-Essb/180005662090413
http://twitter.com/BibliotecaESSB
http://www.essb.pt/moodle/course/view.php?id=325
http://www.scoop.it/u/bibliotecaessb#pg=1&mi=topics&si=curated&panel=followedPanel

Ações para melhoria
--

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

Relatório de avaliação
--

Evidências que fundamentam o relatório
O blogue, a plataforma Moodle, o Twitter, o Facebook e o Scoop.it! da BE:
http://becresabandeira.wordpress.com/
https://www.facebook.com/pages/Biblioteca-da-Essb/180005662090413
http://twitter.com/BibliotecaESSB
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http://www.essb.pt/moodle/course/view.php?id=325
http://www.scoop.it/u/bibliotecaessb#pg=1&mi=topics&si=curated&panel=followedPanel

Ações para melhoria
--

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

Relatório de avaliação
--

Evidências que fundamentam o relatório
--

Ações para melhoria
--

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
--

Evidências que fundamentam o relatório
O blogue, a plataforma Moodle, o Twitter, o Facebook e o Scoop.it! da BE:
http://becresabandeira.wordpress.com/
https://www.facebook.com/pages/Biblioteca-da-Essb/180005662090413
http://twitter.com/BibliotecaESSB
http://www.essb.pt/moodle/course/view.php?id=325
http://www.scoop.it/u/bibliotecaessb#pg=1&mi=topics&si=curated&panel=followedPanel

Ações para melhoria
--

C.2. Projetos e parcerias

Relatório de avaliação
--

Evidências que fundamentam o relatório
O blogue, a plataforma Moodle, o Twitter, o Facebook e o Scoop.it! da BE:
http://becresabandeira.wordpress.com/
https://www.facebook.com/pages/Biblioteca-da-Essb/180005662090413
http://twitter.com/BibliotecaESSB
http://www.essb.pt/moodle/course/view.php?id=325
http://www.scoop.it/u/bibliotecaessb#pg=1&mi=topics&si=curated&panel=followedPanel

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.)

http://www.essb.pt/moodle/course/view.php?id=2
http://www.essb.pt/web/

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)

http://www.essb.pt/moodle/course/view.php?id=2
http://www.essb.pt/web/
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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)

http://www.essb.pt/moodle/course/view.php?id=2
http://www.essb.pt/web/

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)

http://www.essb.pt/moodle/course/view.php?id=2
http://www.essb.pt/web/

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
--

Pontos fortes
--

Pontos fracos
--

Ações para melhoria
--
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Secção C

Domínio A. Apoio ao desenvolvimento curricular

Ano de incidência da avaliação.
--

Data de apresentação ao Conselho Pedagógico.
--

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

Nível obtido
--

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.
--

Data de apresentação ao Conselho Pedagógico.
--

Nível obtido
--

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

Recomendações do Conselho Pedagógico
--

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
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--

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.
2012

Data de apresentação ao Conselho Pedagógico.
--

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

Nível obtido
--

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

Recomendações do Conselho Pedagógico
--

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

Nível obtido
--

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

Recomendações do Conselho Pedagógico
--

D.3. Gestão da coleção/da informação.

Nível obtido
--

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

Recomendações do Conselho Pedagógico
--

Observações

Apesar da integração da BE na RBE em juho de 2010, domínio escolhido foi avaliado pela primeira vez neste
ano letivo. No ano anterior, a avaliação não foi implementada, o que consta em relatório enviado à
Coordenadora da RBE, devido aos constantes incidentes verificados na biblioteca - mudanças constantes,
obras, inundações.
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QA4. Questionário aos alunos

1. Identificação

Masculino 2 33.3%
Feminino 4 66.7%

2. Frequento:

2.1 Ensino Básico:

9.º 1 100.0%

2.1.1 Tipo de ensino

Regular 2 100.0%

2.2 Ensino Secundário:

10.º 1 20.0%
11.º 1 20.0%
12.º 3 60.0%

2.2.1 Curso

Ciências e Tecnologias 3 75.0%
Línguas e Humanidades 1 25.0%
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3. Vais à biblioteca escolar (BE)

Uma ou duas vezes por semana 4 66.7%
Uma ou duas vezes por mês 1 16.7%
Muito raramente e de forma irregular 1 16.7%

4.1 O horário da BE é adequado e responde às tuas necessidades de acesso?

Sim 5 83.3%
Não 1 16.7%

4.2 A área da BE é adequada para circulares à vontade e realizares bem os trabalhos.
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Sim 5 83.3%
Não 1 16.7%

4.3 Os computadores respondem às tuas necessidades e têm-te permitido realizar os trabalhos.

Sim 5 83.3%
Não 1 16.7%

4.4 Encontras os livros ou outros documentos que procuras.

Sim 4 66.7%
Não 2 33.3%
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4.5 Os livros e outros documentos são atuais e têm informação com qualidade.

Sim 4 66.7%
Não 2 33.3%

4.6 Na BE existe documentação variada, incluindo: CD, CD-ROM, DVD, e informação "online"?

Sim 4 66.7%
Não 2 33.3%

4.7 O catálogo da BE é útil nas tuas pesquisas?

Sim 3 50.0%
Não 3 50.0%
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4.8 A equipa apoia-me quando procuras um livro, precisas de realizar uma pesquisa ou fazer um trabalho,
se pedires?

Sim 5 83.3%
Não 1 16.7%

4.9 O regulamento de funcionamento da BE é adequado e responde às tuas necessidades?

Sim 4 66.7%
Não 2 33.3%

4.10 A BE informa-te acerca dos materiais existentes e das atividades que realiza?
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Sim 4 66.7%
Não 2 33.3%

5.1 Obras de referência: enciclopédias, dicionários...

Bom 4 66.7%
Razoável 1 16.7%
Fraco 1 16.7%

5.2 Jornais e revistas.

Bom 4 66.7%
Fraco 2 33.3%
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5.3 Livros de literatura.

Bom 4 66.7%
Fraco 2 33.3%

5.4 Livros de tipo informativo.

Bom 4 66.7%
Razoável 1 16.7%
Fraco 1 16.7%

5.5 CD áudio, DVD, jogos.
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Bom 3 50.0%
Razoável 1 16.7%
Fraco 2 33.3%

5.6 Livros para apoio ao estudo e para realização de trabalhos.

Bom 4 66.7%
Razoável 1 16.7%
Fraco 1 16.7%

5.7 Informação organizada acessível através da Internet

Bom 4 66.7%
Fraco 2 33.3%
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6. Classifica o trabalho global do professor bibliotecário/ equipa no acesso à BE, no apoio à pesquisa de
informação e na realização de trabalhos.

Muito bom 3 50.0%
Bom 2 33.3%
Razoável 1 16.7%
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QD4. Questionário aos docentes

Ciclo de Ensino

3.º Ciclo 1 5.3%
Ensino Secundário 18 94.7%

1. Considera a gestão da biblioteca escolar (BE) eficaz e capaz de favorecer o trabalho com os alunos e a
articulação com o currículo?

Muito 16 84.2%
Razoavelmente 3 15.8%

2. Como classifica as condições de acesso e os recursos disponibilizados pela BE?

2.1 Horário de abertura da BE.

Muito Bom 14 73.7%
Bom 5 26.3%
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2.2 Área, organização do espaço, mobiliário existente e condições de acomodação nas deslocações com
alunos.

Muito Bom 14 73.7%
Bom 5 26.3%

2.3 Número, atualização e adequação dos equipamentos tecnológicos da BE.

Muito Bom 9 47.4%
Bom 8 42.1%
Razoável 2 10.5%
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2.4 Adequação da coleção às necessidades pessoais de documentação e ao trabalho pedagógico com os
alunos.

Muito Bom 7 36.8%
Bom 12 63.2%

2.5 Atualidade dos fundos documentais.

Muito Bom 12 63.2%
Bom 7 36.8%

2.6 Diversidade da coleção em áreas temáticas e em suportes, incluindo recursos organizados em linha.

Muito Bom 10 55.6%
Bom 8 44.4%
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2.7 Disponibilização de informação relacionada com interesses pessoais/ divulgação de iniciativas.

Muito Bom 15 78.9%
Bom 4 21.1%

2.8 Disponibilização de informação relacionada com o trabalho escolar/ currículo.

Muito Bom 10 52.6%
Bom 9 47.4%

2.9 Disponibilização de recursos e de ferramentas Web para acesso, produção e difusão de informação.

Muito Bom 10 52.6%
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Bom 6 31.6%
Razoável 2 10.5%
Fraco 1 5.3%

3. Como classifica os serviços prestados pela BE?

3.1 Capacidade de liderança do professor bibliotecário, trabalho com os departamentos, docentes e alunos
e desempenho ao nível de gestão da BE.

Muito Bom 13 68.4%
Bom 6 31.6%

3.2 Capacidade de contribuir para melhorar a qualidade do trabalho escolar e o nível de competências dos
alunos.

Muito Bom 12 63.2%
Bom 7 36.8%
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3.3 Trabalho da equipa na criação de instrumentos de apoio ao trabalho escolar e aos utilizadores.

Muito Bom 4 21.1%
Bom 13 68.4%
Razoável 2 10.5%

3.4 Interação da BE com a escola. Definição de programas formativos e de trabalho com departamentos e
docentes.

Muito Bom 7 36.8%
Bom 10 52.6%
Razoável 2 10.5%
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3.5 Criação de condições de acesso e acompanhamento aos utilizadores na pesquisa e uso da informação.

Muito Bom 6 31.6%
Bom 11 57.9%
Razoável 2 10.5%

3.6 Criação de condições para o uso das TIC e para a exploração e uso qualificado da Internet e
disseminação de ferramentas Web

Muito Bom 10 52.6%
Bom 7 36.8%
Razoável 2 10.5%
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3.7 Criação de condições para a promoção da leitura e da literacia.

Muito Bom 15 78.9%
Bom 4 21.1%

3.8 Trabalho articulado com os docentes e apoio ao desenvolvimento curricular.

Muito Bom 5 26.3%
Bom 11 57.9%
Razoável 3 15.8%

3.9 Articulação de atividades e partilha de recursos entre as escolas/ bibliotecas no agrupamento.
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Muito Bom 5 27.8%
Bom 9 50.0%
Razoável 4 22.2%

4. Faça um balanço global do impacto da BE na vida da escola e no apoio ao seu trabalho enquanto
docente.

Muito Bom 9 47.4%
Bom 9 47.4%
Razoável 1 5.3%
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CK1. Lista de verificação para o diretor(a) da escola/ agrupamento

Esta lista de verificação tem por objetivo identificar a situação da escola/ agrupamento, com o propósito de
melhorar o valor e integração da BE na escola e o seu impacto nas aprendizagens dos alunos.

1. De que forma é a biblioteca escolar (BE) apoiada para se promover a sua integração na escola?
Assinale as situações que correspondem à sua escola/ agrupamento.

1.1 A BE está reconhecida de forma explícita nos documentos normativos – regulamento interno, projeto
educativo, plano anual e plurianual de atividade – da escola/ agrupamento, sendo encarada como um
recurso pedagógico fundamental.

Implementado com sucesso 1 100.0%

1.2 A BE está envolvida nas grandes finalidades e nas prioridades pedagógicas e educativas identificadas
para a escola/ agrupamento.

Implementado, mas a requerer ações para melhoria 1 100.0%

1.3 A BE e o seu trabalho são acompanhados com regularidade, por exemplo, através da realização de
encontros regulares com o professor bibliotecário, da observação de atividades, outros.

Implementado, mas a requerer ações para melhoria 1 100.0%

1.4 O professor bibliotecário e a sua equipa têm apoio e condições para participarem em reuniões que
permitem aprofundar a ligação da BE à escola, por exemplo, reuniões de Conselho Pedagógico,
departamentos, conselhos de turmas, docentes, outros.

Implementado, mas a requerer ações para melhoria 1 100.0%

1.5 A BE tem condições – recursos materiais; verbas anuais – para cumprir os requisitos necessários de
funcionamento de acordo com as orientações da RBE, designadamente para a renovação dos
equipamentos e a atualização da coleção.

Em implementação 1 100.0%

1.6 A BE tem os recursos humanos necessários – docentes e não docentes – em número, disponibilidade e
em competências para o seu bom funcionamento.

Implementado, mas a requerer ações para melhoria 1 100.0%

1.7 A BE tem condições de trabalho e recursos para facultar serviços de biblioteca a todo o agrupamento.

Implementado, mas a requerer ações para melhoria 1 100.0%

1.8 O processo de avaliação da BE é apoiado, sendo facilitadas as condições necessárias à sua realização.

Em implementação 1 100.0%

1.9 A autoavaliação da escola/ agrupamento inclui referências concretas à BE, pelo seu contributo para a
qualidade do ensino e da aprendizagem.

Implementado, mas a requerer ações para melhoria 1 100.0%

2. De que forma é a BE apoiada para desenvolver as competências e o sucesso dos alunos?
Assinale as situações que correspondem à sua escola/ agrupamento.

2.1 A BE é apoiada para que exista uma maior articulação pedagógica e curricular com os departamentos,
demais estruturas de coordenação educativa e supervisão pedagógica e docentes.

Implementado, mas a requerer ações para melhoria 1 100.0%

2.2 A BE é apoiada para que exista uma maior integração dos seus recursos e possibilidades de trabalho no
processo de planificação e no desenvolvimento das atividades formativas e curriculares.

Implementado, mas a requerer ações para melhoria 1 100.0%

2.3 A BE é apoiada na implementação de procedimentos comuns na escola/ agrupamento para o
desenvolvimento de competências de informação, por exemplo, na utilização de um modelo de pesquisa.

Implementado, mas a requerer ações para melhoria 1 100.0%
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2.4 A BE é apoiada na identificação de necessidades de formação para o desenvolvimento das
competências tecnológicas e de literacias de informação dos alunos.

Implementado, mas a requerer ações para melhoria 1 100.0%

2.5 A BE é apoiada na identificação de necessidades de formação para o desenvolvimento das
competências tecnológicas e de literacias de informação dos docentes.

Implementado, mas a requerer ações para melhoria 1 100.0%

2.6 A BE é apoiada nas suas iniciativas para promover as competências de leitura – mobilização dos
docentes, criação e candidatura a projetos, aquisição/disponibilização atempada de novos documentos,
outros.

Implementado, mas a requerer ações para melhoria 1 100.0%

2.7 A BE é envolvida nas decisões relacionadas com a política de gestão da informação dentro da escola/
agrupamento e a sua ligação ao PTE e a outros projetos.

Implementado, mas a requerer ações para melhoria 1 100.0%
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CK2. Lista de verificação para o professor bibliotecário

Assinale a sua situação em relação a cada indicador.

1. Tem um nível de formação aprofundado e continua a investir na melhoria e atualização das suas
competências.

Implementado, mas a requerer ações para melhoria 1 100.0%

2. Desenvolve uma boa gestão e uma liderança forte, mobilizando a equipa e a escola/ agrupamento para o
uso da BE e dos seus recursos.

Implementado, mas a requerer ações para melhoria 1 100.0%

3. Gere a equipa, fomentando boas relações interpessoais. Cria situações de formação em contexto e
incentiva a equipa a recorrer à autoformação e a formação externa, para melhorar o nível das suas
competências.

Implementado, mas a requerer ações para melhoria 1 100.0%

4. Cria condições de acesso aos recursos e desenvolve estratégias de acompanhamento e de formação aos
utilizadores.

Implementado com sucesso 1 100.0%

5. Promove a integração da BE no funcionamento global da escola e no trabalho curricular dos docentes.

Implementado, mas a requerer ações para melhoria 1 100.0%

6. Promove, de forma sistemática e continuada, o desenvolvimento dos hábitos e do gosto pela leitura e das
competências a ela associadas.

Implementado, mas a requerer ações para melhoria 1 100.0%

7. Estimula o uso das TIC e explora os recursos Web, incrementando o desenvolvimento de competências
digitais e da literacia da informação.

Implementado, mas a requerer ações para melhoria 1 100.0%

8. Implementa serviços de biblioteca no agrupamento, procurando criar condições de igualdade no acesso e
estendendo o impacto desses serviços a todo o agrupamento.

Implementado, mas a requerer ações para melhoria 1 100.0%

9. Define objetivos, delineia atividades, trabalha em articulação com as restantes escolas/ bibliotecas e
desenvolve políticas de cooperação com o exterior.

Implementado, mas a requerer ações para melhoria 1 100.0%

10. Avalia os recursos e os serviços em contínuo, planifica e atua de acordo com os resultados e as
problemáticas identificadas.

Implementado, mas a requerer ações para melhoria 1 100.0%
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CK3. Lista de verificação para a coleção

Analise a coleção da biblioteca escolar (BE)

1. A coleção possui uma extensão, abrangência e qualidade dos recursos de informação adequadas às
necessidades da escola/ agrupamento.

Desenvolvido, mas a requerer ações para melhoria 1 100.0%

2. A coleção é equilibrada, disponibilizando um nível de recursos de informação diversificado.

Desenvolvido, mas a requerer ações para melhoria 1 100.0%

3. A coleção inclui a documentação relacionada com as áreas curriculares adequada às necessidades da
escola/ agrupamento.

Desenvolvido, mas a requerer ações para melhoria 1 100.0%

4. A coleção integra recursos em linha e explora as vantagens e possibilidades que o paradigma digital
introduz.

Em desenvolvimento 1 100.0%

5. O empréstimo domiciliário é implementado e regista índices de requisição elevados.

Desenvolvido com sucesso 1 100.0%

6. A BE produz informação relacionada com a formação dos alunos, com projetos ou atividades em
desenvolvimento ou com o desenho curricular.

Desenvolvido, mas a requerer ações para melhoria 1 100.0%

7. Os recursos documentais estão atualizados.

Desenvolvido, mas a requerer ações para melhoria 1 100.0%

8. A informação está organizada segundo um sistema de classificação normalizado.

Desenvolvido, mas a requerer ações para melhoria 1 100.0%

9. O catálogo está totalmente informatizado e colocado à disposição dos utilizadores para pesquisa da
informação.

Em desenvolvimento 1 100.0%

10. O catálogo pode ser acedido em linha.

A precisar de desenvolvimento urgente 1 100.0%

11. A BE desenvolve uma política de difusão da informação, recorrendo a diferentes meios e aos novos
dispositivos facultados pela Web.

Desenvolvido com sucesso 1 100.0%

12. Existe uma rede de partilha de recursos documentais e de pesquisa/ organização de informação
relacionada com as necessidades de informação dos utilizadores no agrupamento, com outras bibliotecas e
com a BM.

Em desenvolvimento 1 100.0%

13. A BE organiza informação digital em linha ou impressa, relacionada com o desenvolvimento curricular,
com projetos curriculares ou atividades em desenvolvimento na escola.

Em desenvolvimento 1 100.0%

14. O desenvolvimento da coleção faz-se de forma planeada, de acordo com uma avaliação sistemática da
coleção e com os critérios formalizados na Política de Desenvolvimento da Coleção.

Em desenvolvimento 1 100.0%

15. A coleção regista índices de utilização muito elevados pelos alunos.
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Desenvolvido, mas a requerer ações para melhoria 1 100.0%

16. A coleção regista índices de utilização muito elevados pelos docentes.

Desenvolvido, mas a requerer ações para melhoria 1 100.0%

17. O órgão de gestão atribui uma verba para o desenvolvimento da coleção e os fundos documentais são
atualizados, pelo menos, anualmente.

A precisar de desenvolvimento urgente 1 100.0%


