Plano Anual de Atividades das Bibliotecas
Ano Letivo - 2013/2014

Relatório Final de Autoavaliação
Introdução
Este relatório final de autoavaliação pretende dar a conhecer os resultados das
ações desenvolvidas, de forma articulada, pelas quatro bibliotecas do agrupamento,
coordenadas por três professores bibliotecários.
A estrutura do documento, visando uma leitura clara e objetiva, será constituída
por três pontos, a saber:
1. Enquadramento;
2. Resultados da autoavaliação – Estes dados serão apresentados numa grelha
síntese;
3. Anexos.
1.Enquadramento
De acordo com o manifesto da biblioteca escolar, os serviços prestados por este
centro de recursos educativos deverão desenvolver, nos discentes, competências para
a aprendizagem ao longo da vida e estimular a imaginação, permitindo-lhes tornaremse cidadãos responsáveis, bem como proporcionar informação e ideias fundamentais,
para serem bem sucedidos na sociedade atual.
Neste sentido, a ação das bibliotecas escolares desenvolve-se em torno do tema
do PEA - “Tornar-se cidadão… de um local, de uma cidade, de um país, do mundo” –
enquadrando-se todas as atividades programadas nos objetivos estratégicos
selecionados, no referido projeto.
A autoavaliação resultou da leitura dos registos diários de presenças, no que
concerne a todos os serviços das bibliotecas escolares, tais como: requisições
domiciliárias, requisições para sala de aula, requisições de computadores, leitura
presencial, realização de trabalhos/pesquisa bibliográfica, bem como dos dados
relativos à circulação de livros do PNL e das metas curriculares, inscrições/participação
de turmas em atividades programadas, inscrições em concursos/ projetos desenvolvidos
pelas BEs, de âmbito local e nacional, e, ainda, do registo das sessões mensais do projeto
“Hora do Conto”.
A autoavaliação incidiu, também, nos registos relativos ao tratamento do fundo
documental, ao número de obras adquiridas ou doadas, permitindo a leitura do grau de
renovação das coleções.
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Resultados da autoavaliação
Na elaboração do Plano de Ação das BEs, para o biénio 2013/2015, os
coordenadores tiveram o cuidado de organizar as atividades de acordo com os objetivos
estratégicos definidos no PEA, a saber:
1. Melhorar a qualidades das aprendizagens e práticas educativas:
- Número de atividades – 11 (onze)
2. Criar mecanismo de avaliação e autorregulação:
- Número de atividades – 1 (uma)
3. Fomentar a comunicação educativa:
- Número de atividades – 3 (três)
4. Promover a articulação organizacional, pedagógica e científica entre os
ciclos de ensino do agrupamento:
- Número de atividades – 3 (três)
5. Desenvolver a cidadania e valores: cooperação e responsabilidade:
- Número de atividades – 8 (oito)
Das 26 (vinte seis) atividades programadas, apenas duas não foram
concretizadas, apresentando-se justificação na tabela a seguir.
Para além destas atividades, registadas no PA das bibliotecas, foram registadas
duas atividades extras. Uma delas tem a ver com a candidatura ao programa da rede de
bibliotecas escolares, para a integração da biblioteca da EB1/JI Rosa dos Ventos. A outra
está relacionada com propostas de entidades externas, para a realização de ações
pedagógicas dirigidas aos alunos do 1.0 Ciclo.
Quanto à avaliação das atividades, apresentamo-la discriminadamente, para
cada uma das ações desenvolvidas, na mesma tabela.
Encontram-se, em anexo, algumas tabelas e gráficos, que justificam os dados
apresentados.
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Atividade

Comemoração do dia
das Bibliotecas
Escolares

“Concurso Nacional
de Leitura”

“Concurso de Leitura
- 1.0 e 2.0 Ciclos”

Descrição

Destinatários

Instrumentos de
avaliação

Resultados

Para assinalar esta data relevante, as bibliotecas do agrupamento
organizaram vários encontros de leitura entre turmas de diferentes
níveis de ensino.
As turmas envolvidas apresentaram leituras que preparam nas suas
salas de aula e apresentaram vários trabalhos, que foram expostos no
espaço das BEs.
O Concurso Nacional de Leitura surge de uma proposta dirigida a
todas as escolas pelo Plano Nacional de Leitura, que o promove em
colaboração com as Bibliotecas Municipais da Rede Pública, a DGLB
(Direção Geral dos Livros e das Bibliotecas) e a RTP.
Para promover o concurso a nível de agrupamento, foi feita a
divulgação e sensibilização a todos os docentes que lecionam
português (3.º Ciclo e Secundário).
Foram selecionadas obras de leitura dentro das propostas do PNL e
com a colaboração de todos os docentes. Foi elaborada a prova de
aferição de leitura para eliminatória a nível de agrupamento (1.ª
fase).

Alunos
e
docentes das
várias escolas
do
agrupamento.

- Observação direta;
- Trabalhos realizados;
- Registo de
frequência/visita

Turmas envolvidas com docentes:
EBI do Esteval: 6 turmas (150 alunos e
6 docentes)
Sarilhos: 89 alunos e 5 docentes
ESPJS: 6 turmas (pré-escolar, 1.º Ciclo,
3.º Ciclo e Secundário)
Turmas envolvidas com docentes:
Categoria 3.º Ciclo: 4 turma do 7.º Ano
e 4 turmas do 8.º Ano.
N.º Total de alunos – 16
Categoria Secundário: 3 turmas do
10.º Ano, 1 turma do 11.º Ano e 1
turma do 12.º Ano.
N.º Total de alunos – 15
Dos alunos que participaram na
eliminatória distrital, uma aluna do 3.º
Ciclo (Andresa Cardoso) obteve o 3º
lugar.
Alunos de 1.0 Ciclo: 96 inscrições – 72
provas realizadas;
2.0 Ciclo: 49 inscrições – 45 provas
realizadas.
Os docentes envolvidos são da opinião
que a atividade deverá continuar a ser
desenvolvida nos próximos anos letivos
e alargada ao 3.º Ano, uma vez que foi
considerada muito pertinente para
colmatar as dificuldades sentidas no
domínio da leitura.

Atividade realizada em cooperação com os coordenadores do
departamento curricular do 1º ciclo e do grupo disciplinar de
português do 2º ciclo.
Foi elaborado um regulamento, divulgado aos docentes e alunos do
1º ciclo (4º ano) e 2º ciclo (5º e 6º anos).
Aos alunos foi proposta a leitura de uma obra completa (uma para
cada nível de ensino), em suporte digital e papel.
Os alunos inscreveram-se junto dos seus docentes.
Foi realizada a prova de acordo com a organização decidida entre
docentes e professoras bibliotecárias.
As provas foram corrigidas pelas coordenadoras das bibliotecas, que
afixaram os resultados e elaboraram uma prova para desempate.
Os resultados finais foram divulgados. Foi realizada uma pequena
cerimónia de entrega de certificados aos participantes e uma outra

Alunos do 3.º
Ciclo e do
Secundário

Alunos de 1.0
Ciclo (4.º Ano)
2.0 Ciclo
Docentes do
1.º e 2.º Ciclos
(grupo de
português)

- Registos de
inscrições;
- Provas de aferição da
leitura

- Registo de inscrições;
- Prova de aferição da
leitura
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cerimónia para entrega dos prémios aos vencedores, na qual
estiveram presentes os pais dos alunos.

Esta atividade é organizada, anualmente, para promover o livro,
promover hábitos de leitura e facilitar o acesso da comunidade
educativa a novidades bibliográficas.
A feira é aberta a visitas de toda a comunidade educativa, bem como
a visitas organizadas das turmas da escola/agrupamento.
Neste ano letivo, as BEs organizaram oito feiras do livro em escolas
do agrupamento.

“Feira do Livro”

Encontros
autores

com

Decorreram encontros com três autores, organizados pelos
coordenadores das bibliotecas. Foram dirigidos a alunos do préescolar e primeiro ciclo. As temáticas das obras que apresentaram
referiram-se a questões de saúde (higiene corporal); educação
ambiental, aceitação das diferenças, igualdade de direitos…

Alunos e EE
ESPJS: de 09 a
13 de
dezembro de
2013
EBI Esteval: de
31 de março a
4 de abril
Registou-se a
presença de
vários
pais/encarreg
ados de
educação que
visitaram a
feira em
conjunto com
os seus
educandos.

João Barbosa
“Bichos Sem
Conta”:
Alunos préescolar da EBI
do Esteval e JI
de Sarilhos;
Manuela
Mota Ribeiro
“O Piolhex”:
Alunos do préescolar e do

- Inquéritos alunos/EE
- Registo de
frequência/
Visitas/aquisições

- Inquéritos
alunos/docentes
- Trabalhos realizados

N.º de livros adquiridos para as BEs com
as receitas:
EBI Esteval: 17 títulos.
EB1 Sarilhos Grandes: 5 títulos
Número de visitantes:
Aproximadamente 800 alunos, 15
encarregados de educação, 30
docentes.
Registou-se a presença de vários
pais/encarregados de educação que
visitaram a feira com os seus
educandos.
EB1 Sarilhos – 440 alunos
ESPJS - Aproximadamente 150 alunos.
Os dados recolhidos sobre a avaliação
desta atividade, relativamente aos
alunos, docente e pais, revelaram um
elevado grau de satisfação, pese
embora alguma insatisfação resultante
dos preços de feira, situação alheia ao
agrupamento.
João Barbosa “Bichos Sem Conta”:
EBI do Esteval (70 alunos) + JI Sarilhos
(45 alunos);
Manuela Mota Ribeiro “O Piolhex”:
EB1/JI do Areias (209 alunos) +EB1/JI
Novos Trilhos (185 alunos)
Luísa Ducla Soares- várias obras:
EBI Esteval (100 alunos);
EB1 Sarilhos, Jardia, Alto Estanqueiro e
Lançada (434 alunos).
EB1/JI Rosa dos Ventos – 217 alunos
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Encontros de leitura entre alunos de diferentes níveis de ensino.
Desafio “Um Mês, Um Livro, Um Autor”, na BE da EBI do Esteval, em
articulação com o grupo disciplinar de português do 2.º ciclo, com a
divulgação das obras do fundo documental do autor em destaque.
Atividades de
sensibilização para a
leitura

Divulgação de obras “Um Mês, Um Livro”, na ESPJS, em articulação
com os docentes de português e com o apoio da voluntária da BE,
Andresa Cardoso.

1.º Ciclo da
EB1/JI do
Areias +EB1/JI
Novos Trilhos;
Luísa Ducla
Soares- várias
obras:
Alunos do 1.º
Ciclo
EBI Esteval +
EB1 de
Sarilhos e
EB1/JI Rosa
dos Ventos
Encontros de
leitura Natal
Turmas
envolvidas
EBI Esteval: 8
turmas
5ºC/8ºG;
5ºH/5ºA;
6ºF/6ºH; 3º
ano/préescolar sala 1
ESPJS
Turmas
envolvidas:
8.º Ano – préescolar –
Secundário
Sarilhos – 6
turmas

Esta atividade, à semelhança de outras,
foi avaliada pelos alunos e professores
como muito interessante.
No âmbito desta atividade, foram
realizados trabalhos de exploração das
obras, expostos no espaço das
bibliotecas e nas respetivas escolas.

Participaram nestes encontros cerca de
600 alunos e 25 docentes
Participação no desafio “Um Mês, Um
Livro, Um Autor”: 156 alunos
- Observação direta;
- Trabalhos realizados;
- Registo de inscrições

O número de alunos registado nesta
avaliação não contempla as inscrições
nos concursos de leitura que foram
registadas noutro tópico, no entanto
deve considerar-se que, para além dos
registos aqui assinalados, há muitas
outras atividades realizadas, que se
deverão considerar como relevantes
neste campo, tais como: Concurso
Nacional de Leitura; Concurso de 1.º e
2.º ciclo; encontros com autores; Feira
do Livro; Semana da Leitura; Hora do
Conto; encontros/partilha de leitura,
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EB1/JI Rosa
dos Ventos – 7
turmas

“Hora do Conto”Pré-escolar

Atividades de
sensibilização para a
escrita

O projeto “Hora do Conto: Um livro, um conto e um sorriso,” que é
dirigido a alguns jardins-de-infância do agrupamento e dinamizado
pela educadora Isabel Castro e pelas professoras, Lúcia Lopes e Célia
Duarte, nasceu do desafio lançado numa reunião de departamento
da educação pré-escolar e da vontade das docentes em levar até às
crianças dos jardins-de-infância um momento diferente e até mágico,
em que o convidado especial é o livro.
Estas atividades só foram possíveis pelo facto de terem sido colocadas
duas docentes nas bibliotecas escolares da EBI do Esteval e da Rosa
dos Ventos. Estas docentes, em parceria com a coordenadora da BE
de Sarilhos Grandes, definiram um programa para as sessões da
“Hora do Conto” e levaram-no a cabo circulando entre as diferentes
escolas, fazendo chegar a cada sala uma nova história todos os meses,
alimentando o gosto pela leitura que, acreditamos, se deve criar o
mais cedo possível.
- Participação no concurso de poesia “Faça lá um poema”.
Elaboração de poemas divulgados no blogue.
- Desafios “Em Bom Português” com atividades de correção
ortográfica, sintática, conhecimento de expressões idiomáticas,
provérbios…
- Troca de mensagens de Natal em parceria com os docentes de
inglês, francês, espanhol e português, da ESPJS e EBI Esteval. As
mensagens foram entregues na biblioteca e distribuídas/afixadas no
último dia de aulas do 1.º período.
- Mensagens, cartas de S. Valentim, nas várias bibliotecas do
agrupamento, tendo sido distribuídas as cartas pelos destinatários
no dia 14 de fevereiro.
- Desafio “Nelson Mandela”- foi lançado o desafio para elaboração de
trabalhos em Power Point, sobre a vida desta personalidade, na
sequência da sua morte. Os trabalhos realizados foram divulgados no
blogue;

Alunos do Préescolar

exposição “Livros que Fizeram História”
e outras, etc…

- Observação direta;
- Registo de inscrições

Desenvolveram-se 51 sessões de “Hora
do conto” nas várias escolas com préescolar
do
agrupamento
que
envolveram 345 crianças.
Os trabalhos realizados na sequência
da apresentação de cada livro foram
expostos sistematicamente quer nas
bibliotecas, quer nas salas dos alunos
envolvidos.

Desafios presentes na BE da EBI do
Esteval: 196 alunos.

Alunos
do
agrupamento.

- Observação direta;
- Trabalhos realizados;
- Registo de inscrições

Mensagens de Natal:
BE da EBI do Esteval: - cerca de 350
mensagens.
ESPJS - 222 mensagens.
Cartas de S. Valentim:
BE de Sarilhos Grandes – 175 cartas
BE da EBI do Esteval – cerca de 300
cartas e 10 poemas.
Número de trabalhos sobre Nelson
Mandela : 14 trabalhos.
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- Atividade intitulada “O Prazer da Escrita”, na ESPJS, que possibilita a
divulgação de textos de escrita criativa.

Empréstimo
domiciliário/salas de
aulas

Este registo diz respeito à utilização do fundo documental das
bibliotecas do agrupamento, relativamente ao empréstimo de livros
para o domicílio, por alunos, docentes e assistentes operacionais,
requisições para a sala de aula de obras várias, nomeadamente das
metas e do PNL.

Alunos
docentes

e

- Registos de
frequência/Visitas

- Ver gráficos em
anexo.

Desenvolvimento do
sistema de
circulação das
coleções no âmbito
do PNL

Projeto SOBE

Livros que circularam interbibliotecas no sentido de permitir o
acesso ao livro e sensibilizar para a leitura, promovendo-a.

Alunos
docentes

e

- Trabalhos realizados
- Registo de
frequência/visitas

Os coordenadores das bibliotecas articularam com o serviço SABE a
circulação de livros para as escolas que não possuem biblioteca.

Divulgação de materiais: filmes, livros digitais, fichas formativas,
fichas de trabalho, aos docentes do 1º ciclo para poderem trabalhar
esta temática.
Organização de sessões com a higienista oral, do Centro de Saúde do
Afonsoeiro, para todos os alunos do 2º ano do agrupamento.

Alunos do 2º
ano do
agrupamento.

- Inquéritos aos alunos
- Trabalhos realizados

BE da ESPJS:
202 (empréstimo domiciliário)
450 (empréstimo para as salas de aula)
BE da EBI do Esteval:
800 (empréstimo domiciliário)
1774 (empréstimo para as salas de
aula)
BE de Sarilhos Grandes:
1112 (empréstimo domiciliário)
142(empréstimo para as salas de aula)
BE
da
Rosa
dos
Ventos:
1003(empréstimo domiciliário)
43(empréstimo para as salas de aula)
BE da EBI do Esteval, BE de Sarilhos
Grandes e BE da Rosa dos Ventos:
Baús do pré-escolar - 37 livros
Livros das metas: 180 livros
Público abrangido com a circulação de
livros nesta atividade:
1165 Alunos
56 Docentes
Nº de alunos abrangidos: 305 alunos do
agrupamento (alunos do 2.º ano + 1
turma de 1.º ano + 1 turma de 3.º ano).
No âmbito desta atividade foi
apresentada uma peça de teatro aos
alunos do 1.º ano, pelos alunos da EBI
do Esteval.
Foram realizados trabalhos de
consolidação acerca da temática. Na
EB1 de Sarilhos Grandes, a atividade
abrangeu também a turma de 3.º ano.
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- Inquéritos RBE

Plano de melhoria
das BEs

Exposições
Temáticas

Este ano letivo, terminado o ciclo avaliativo do processo de
autoavaliação MABE, deu-se início à execução do Plano de Melhoria.
Neste sentido, de acordo com os dados recolhidos ao longo dos
últimos 4 anos, no processo de autoavaliação, foi selecionado o
domínio B (Leitura e Literacia) por ser o que mais pontos fracos
apresentava em todas as bibliotecas do agrupamento. Para além
desse aspeto, considerou-se que este é um dos domínios que mais
pode influenciar o sucesso escolar.
Assim, na elaboração do Plano de Melhoria, e de acordo com os
pontos fracos identificados, foram selecionadas determinadas
atividades direcionadas para promover e melhorar os níveis de
literacia dos alunos do agrupamento.

Alimentação (Biologia)
Halloween (Ing.)
“Livros que Fizeram história”
“Isto é património”
Postais de Natal (Port. Ing.; Fran.; Esp.)
S. Valentim (Ing. Port.)
Carnaval (EV)
25 de abril ( 1.º ciclo; HGP.; Hist.)
Artes- trabalhos dos alunos (EV e ET)
Trabalhos de diversas disciplinas
Trabalhos dos alunos do pré-escolar elaborado na sequência das
sessões da “Hora do Conto”
Trabalhos dos alunos elaborados na sequência/na preparação dos
encontros com autores.

Toda
a
comunidade
educativa do
agrupamento.

Comunidade
Educativa

Os documentos
utilizados para a
avaliação do plano de
melhoria foram
essencialmente os
documentos
produzidos pelas
bibliotecas escolares
para registo de dados
no que se refere à
execução das
atividades.

- Observação direta;
- Trabalhos realizados;
- Registo de
frequência/visita

Ver, em anexo, o relatório de execução
do Plano de Melhoria.

Todas as exposições foram muito
visitadas pela comunidade educativa
tendo tido uma boa apreciação da
parte do público.
“Livros que Fizeram história” – 7
turmas (EBI Esteval), 4 turmas (ESPJS)
“Isto é património”- Entre os dias 10 de
fevereiro e 6 de março, a exposição
coletiva de pintura, do grupo UNITED
ART, intitulada “Isto é Património”,
cedida pela Câmara Municipal do
Montijo e apresentada na BE da ESPJS e
na BE da EBI do Esteval, chamou a si
inúmeros visitantes de entre a
população escolar. Dos mais velhos aos
mais novos (pré-escolar) várias foram
as turmas que, na companhia dos seus
professores e educadores, foram ver e
refletir sobre as técnicas, temáticas e
mostra cultural.
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Aparte do trabalho desenvolvido em
sala de aula, houve ainda muitos alunos
que, individualmente, nas suas visitas à
biblioteca escolar, se dedicaram a
observar e a questionar.
Estima-se que tenham sido cerca de
350 a 400 os visitantes. Esta iniciativa
teve um impacto muito positivo nos
alunos, em especial, mas também nos
adultos.
De salientar que a realização do
workshop, por alguns artistas, também
se mostrou muito interessante e
cativou a atenção dos alunos da turma
visada.
Esta reflexão faz-nos ver da
importância destas iniciativas para
promover a cultura em contexto
escolar.
Pode ver-se na página do agrupamento
um artigo sobre esta atividade.
Exposições
biográficas: Padre
António Vieira; Luís
de Camões; Eça de
Queirós, Cesário
Verde e outros
autores.

1- Padre António Vieira – de 2 a 13 de dezembro de 2013.
“Vasco da Gama e a Descoberta do Caminho Marítimo para a Índia”de 4 a 13 de junho de 2014.
2- Eça de Queirós - de 11 a 22 de novembro.

Comunidade
Educativa

- Registo de
frequência/visitas

2- 4 Turmas de secundário.

http://agrup.espjs.edu.pt/

Atualização dos
blogues das BE’s do
agrupamento

A partir da página do agrupamento é possível aceder a cada um
dos blogues das bibliotecas escolares e ver todas as atividades aí
publicadas.

1- 4 Turmas de secundário

Equipa das BEs
Comunidade
educativa

- Registo de
frequência/visitas

Blogue da BE da ESPJS – 5248
visualizações.
Blogue da BE da EB1 de Sarilhos
Grandes: 1125 visualizações.
Blogue da BE da EBI do Esteval: 997
visualizações.
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Atualização do fundo
documental

Semana da leitura

As aquisições feitas tiveram em conta a necessidades mais urgentes,
nomeadamente as metas curriculares, informação de carências
bibliográficas chegadas dos grupos disciplinares.

Para comemorar a Semana da Leitura, as BEs do Agrupamento,
realizaram diversas atividades, envolvendo todos os níveis de ensino.
De destacar os encontros de leitura e os encontros com autores.
Esta atividade anual, promovida pela RBE, teve como tema a “ 800
anos da Língua Portuguesa no Mundo”.
De forma a promover o nosso património literário, os coordenadores
das BEs optaram por sugerir aos docentes e alunos do agrupamento
que trabalhassem textos de autores portugueses e dos vários países

Comunidade
Escolar

- Índice de
empréstimos/
inquéritos do MABE

Todos
os
alunos
dos
vários níveis
de ensino.

- Trabalhos realizados
- Registo de
frequência/visitas

Relativamente ao blogue da BE de
Sarilhos Grandes, uma vez que só ficou
disponível no mês de abril deste ano,
na página do agrupamento, devido a
problemas técnicos, não foi possível
atualizar as publicações como se
desejava.
Nº de registos no fundo documental
durante o ano letivo:
EBI Esteval: Registos atuais: 3354
412 Títulos em doações, aquisições,
participação na feira do livro,
encontro com autores, registados no
ano letivo atual.
EB1 de Sarilhos Grandes: Registos
atuais: 3340
148 Títulos em doações, aquisições,
participação na feira do livro e no
encontro de autores, registados no
ano letivo atual.
EB1/JI Rosa dos Ventos: 72 títulos
em doações, aquisições, participação
na feira do livro e no encontro de
autores.
ESPJS: Registos atuais: 6172
681 Títulos registados no ano letivo
atual.
Alunos participantes:
EBI Esteval - 20 turmas com os
docentes
BE da EB1 de Sarilhos Grandes – 8
turmas com os docentes
BE EB1/JI Rosa dos Ventos – 10 turmas
com os docentes
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lusófonos, previamente selecionados, no sentido de sensibilizar para
a disseminação da nossa língua pelo mundo. Para além da promoção
do texto, pretendia-se fazer uma articulação entre várias áreas, tais
como a geografia, a história, a botânica e a multiculturalidade dos
falantes.
As sessões agendadas permitiram uma saudável e interessante
partilha, entre os vários níveis de ensino, desde o pré-escolar ao 12.º
ano, promovendo experiências de leituras variadas, como a leitura
lúdica, a leitura dramatizada (fantoches), as canções…
Esta viagem literária, concretizada pelos encontros de leitores,
permitiu, acima de tudo, dar ênfase à importância da leitura como
atividade de lazer, de aprendizagem e de enriquecimento pessoal e
cultural.
Esta atividade foi também desenvolvida nas escolas sem biblioteca,
onde, a partir da organização feita pelos professores bibliotecários,
se realizaram encontros de leitura entre turmas de níveis diferentes,
subordinadas ao mesmo tema.

ESPJS – 6 turmas com respetivos
docentes.
Ver avaliação desta atividade no
relatório de execução do Plano de
Melhoria, apresentado em anexo.

.

Apoiar as atividades
livres de leitura,
pesquisa, estudo e
execução de
trabalhos escolares,
realizados pelos
alunos fora do
horário letivo e dos
contextos formais de
aprendizagem
Divulgação e
promoção das BE’s
junto dos alunos e

As equipas das BEs realizaram, ao longo do ano letivo, um trabalho
contínuo no apoio aos alunos, que utilizaram a biblioteca para
realização de trabalhos escolares, pesquisa e estudo.

Alunos

- Trabalhos realizados
- Registo de
frequência/visitas

Registos de presença na biblioteca
durante o ano letivo:
Alunos
da
EBI
do
Esteval:
aproximadamente
12000
visitas
registadas.
Alunos da ESPJS:
Aproximadamente 3079 visitas
registadas.
Alunos afetos à BE da EB1 de Sarilhos
Grandes: aproximadamente 1798
visitas registadas.
Alunos da EB1/JI Rosa dos Ventos:
aproximadamente
1654
visitas
registadas. (Ver anexos)

Documento de sensibilização à leitura em família.
Alunos e EE

Ver documentos em anexo.

Divulgação do horário da BE.
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encarregados de
educação

Formação de
utilizadores da BE

Semana da Internet
Segura

Promoção da leitura
em família

Foram proporcionadas sessões de formação a todos os alunos do 5º
ano da EBI do Esteval pela coordenadora da BE. Foi também
assegurada a formação a outros alunos, nomeadamente através dos
voluntários que foram formados e que prestaram apoio à biblioteca.
No início do ano letivo, o acolhimento aos novos alunos, passa pela
biblioteca e por uma sessão de formação de utilizadores.

Foram realizadas várias sessões com turmas de 3.º, 4.º, 5º, 7.º e
secundário, tendo sido disponibilizadas para todas as turmas desses
anos letivos. Foi divulgado material sobre a temática a todos os
diretores de turma/professores da escola.

Tendo em conta que a leitura deverá estar presente em vários
momentos da vida dos alunos, é propósito da biblioteca sensibilizar
os pais, para continuarem a desenvolver atividades de leitura em
casa: “leitura em família”.

Alunos
/Docentes das
escolas com
Biblioteca
integrada e
crianças do
Jardim de
Infância de
Sarilhos
Grandes.

EBI do Esteval: Sessões com 11 turmas.
- Registo de inscrições
- Inquéritos
- Trabalhos realizados

BE de Sarilhos Grandes: Sessões com 5
turmas.
BE da EB1/JI Rosa dos Ventos: Sessões
com 10 turmas.

Alunos

- Registo de inscrições
- Inquéritos
- Trabalhos realizados

Comunidade
Escolar:
crianças
do
pré-escolar e
respetivas
famílias.

- Trabalhos realizados
- Registo de
frequência/Visitas
- Registo de n.º de
requisições

EBI Esteval: 4 turmas de 5.º ano.
ESPJS: 2 turmas de 7.º ano e 1 turma de
secundário.
EB1 Sarilhos Grandes: 2 turmas, 1 de 3.º
ano e 1 de 4.º ano.
Pela importância do tema, os
coordenadores das BEs pretendem
continuar a desenvolvê-lo de forma a
abranger todos os alunos de todos os
níveis de ensino, em articulação com o
grupo disciplinar de TIC.
BE da EBI do Esteval: 11 requisições
feitas por crianças do pré-escolar com
os EE. Foram entregues 7 fichas de
leitura em família, após requisição e
leitura domiciliária do livro.
EB1 Sarilhos Grandes: 88 requisições
domiciliárias, neste âmbito.
EB1/JI Rosa dos Ventos: 26 requisições
feitas por EE com crianças do préescolar.
No âmbito desta atividade de
promoção da leitura em família, foram
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disponibilizados vários livros (37), das
bibliotecas da EBI do Esteval e da EB1
de Sarilhos Grandes, para circulação em
todas as salas do Jardim de Infância, no
sentido de facilitar o acesso ao livro e
criar hábitos regulares de leitura.
Ver horário das BEs para leitura em
família e documento de sensibilização à
leitura em família.
Dinamizar a
utilização autónoma
e voluntária da BE
como espaço de
lazer e livre fruição
dos recursos

Projeto "Reciclar é o
que está a dar

Receção aos alunos
do 4.º ano do
agrupamento

O plano de ação das bibliotecas escolares, é definido em função da
promoção do espaço e dos seus recursos.
Para além disso, o horário disponibilizado aos utilizadores das BEs,
das 9 horas às 17:30 horas, foi pensado para promover a fidelização
dos utilizadores, no período da componente não letiva.

Alunos
docentes

e

Este projeto tem como finalidade consciencializar os alunos para a
necessidade da separação dos resíduos sólidos, de forma a
proporcionar um tratamento adequado ao lixo por nós produzido,
almejando poder continuar a usufruir dos recursos que a natureza
nos proporciona. Esta consciencialização é materialmente sustentada
na quantidade de lixo separado e recolhido, a qual envolve a
articulação com conteúdos matemáticos.

Alunos da EB1
de
Sarilhos
Grandes
e
Rosa
dos
Ventos, do 1.º
Ciclo da EBI do
Esteval

Por decisão do Conselho Pedagógico, não se realizou, este ano, a
habitual visita dos 4.º anos à EBI do Esteval (escola de destino
daqueles alunos, no próximo ano letivo).

Alunos do 4.º
ano
do
agrupamento

- Inquéritos aos alunos
- Trabalhos realizados
- Registo de
frequência/visitas

Índice de matéria
reciclável recolhida,
separadamente.

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

Horário das bibliotecas escolares.
Diversidade de recursos das BEs.
Atividades promovidas.
Plano de ação.

89 alunos da EB1 de Sarilhos Grandes
separaram, ao longo do ano letivo,
63,9Kg de papel/cartão e 32,3Kg de
embalagens.
Na EB1 da Rosa dos Ventos, os
recetores dos resíduos sólidos, devido à
sua colocação, no espaço da escola, não
foram utlizados.
Ainda não foi possível viabilizar este
projeto na EBI do Esteval. Já se faz
separação de resíduos no pré-escolar e
1º ciclo. Seria necessária a presença de
uma assistente operacional na
biblioteca para se poder concretizar
esta ação.
Não realizada.
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Candidatura Rosa
dos Ventos

Cartão de leitor

Sessões dinamizadas
por entidades
externas, acolhidas
pelas bibliotecas
escolares

Essa receção será realizada no início do ano letivo.
Pelo terceiro ano consecutivo, foi apresentada candidatura para
integração da BE da EB1/JI Rosa dos Ventos, ao programa da RBE.
Este ano, a candidatura foi aprovada com uma verba de 12.150,00
euros, distribuída da seguinte forma:
Fundo documental – 5.000,00 euros
Mobiliário – 5.000,00 euros
Equipamento – 2.150,00 euros
-------------------------------------------------------Sessões IGAC vai à Escola
Nos dias 21 e 24 de fevereiro, na EB1 de Sarilhos Grandes e na EBI do
Esteval, respetivamente, decorreram sessões de formação, dirigidas
aos alunos do 1.º ciclo, dinamizadas pela IGAC, em parceria com a
RBE. Esta instituição, INSPEÇÂO GERAL das ATIVIDADES CULTURAIS,
tem desenvolvido um programa pedagógico, desde maio de 2012,
com o objetivo de divulgar e alertar para a importância da
propriedade intelectual junto das camadas mais jovens do público
consumidor e envolveu já cerca de um milhar de alunos. Neste
sentido, foi criada uma mascote e designada uma equipa técnica
constituída por trabalhadores da área de Licenciamento e
Propriedade Intelectual da IGAC, que se encontra a trabalhar com
estabelecimentos de ensino do 1.º ciclo. Para sensibilizar as crianças
para esta questão, as ações seguem uma metodologia organizada nas
seguintes fases:
a) Definição dos conceitos de autor e de obra através do recurso a
exemplos facilmente reconhecidos por todos;
b) Utilizando a sua condição de “autores”, cada aluno deve realizar
uma obra - desenho, poema ou texto;
c) Realização de uma animação teatral.”
“A escola, o Sol e a alimentação” Atividade dinamizada pela farmácia
Martins Baltazar, de Sarilhos Grandes, com os seguintes objetivos:
sensibilizar as crianças e as escolas para a importância da proteção

Comunidade
Educativa

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

Listagem de escolas
integradas na RBE

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

Observação direta e
trabalhos realizados.

Candidatura aprovada.

Esta ação não se realizou em virtude da
falta de recursos materiais.
A sessão dinamizada pelo IGAC, na EBI
do Esteval, abrangeu três turmas do 1.º
ciclo de ensino, tendo em Sarilhos
Grandes abrangido 2 turmas também
do 1.º ciclo. A interação, a linguagem
utilizada, a visão do conceito de
autoria, dada aos pequenitos foi muito
interessante e a mensagem foi
completamente percebida.

Alunos do 1.º
Ciclo

Observação direta e
trabalhos realizados.

A atividade realizou-se no dia 12 de
junho:
EB1 de Sarilhos Grandes – 4 turmas;
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solar; melhorar conhecimentos sobre o sol e proteção solar em
crianças de idade escolar; promover a adoção de cuidados adaptados
de proteção solar; relacionar os hábitos alimentares saudáveis e a
exposição solar.

EB1 da Lançada – 2 turmas.
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