Plano Anual de Atividades das Bibliotecas
Ano Letivo - 2014/2015

Relatório Final de Autoavaliação
Introdução
Este relatório final de autoavaliação pretende dar a conhecer os resultados das
ações desenvolvidas, de forma articulada, pelas bibliotecas do agrupamento,
coordenadas por três professores bibliotecários.
A estrutura do documento, visando uma leitura clara e objetiva, será constituída
por cinco pontos, a saber:
1. Enquadramento;
2. Avaliação do Plano de Ação e Análise dos resultados da avaliação das
bibliotecas escolares;
3. Apresentação dos pontos fortes e fracos (MABE 2015) e estratégias de
melhoria;
4. Anexos.
1. Enquadramento
De acordo com o manifesto da biblioteca escolar, os serviços prestados por estes
centros 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 continua a desenvolver-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”.
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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.
De salientar, por fim, os resultados da avaliação dos serviços, recolhidos através
do processo de avaliação, no âmbito do MABE 2015, que este ano incidiu sobre todos
os domínios de intervenção, a saber: Domínio A – Currículo, literacias e aprendizagens;
Domínio B – Leitura e literacia; Domínio C – Projetos e parcerias; Domínio D – Gestão da
biblioteca escolar.

1.1. Caracterização da estrutura educativa
Docentes - PBs

Situação profissional

Escalão etário

Escalão profissional/tempo
de serviço

PQA
PQA
PQA

40-50
40-50
50-60

3.0 (22 anos)
4.0 (25 anos)
4.0 (24 anos)

Regina Barbosa
Lúcia Lopes
José Navarro

1.2. Organização da componente letiva e não letiva

Docentes
Regina Barbosa

Lúcia Lopes

Distribuição de serviço
Ensino regular
Ensino profissional
6.º C

Disciplinas lecionadas
Português

Apoios educativos
1.0 e 2.0 anos – 8
horas

Português

10.º E
José Navarro

Português

Cargos
Coordenadora da BE da EBI
do Esteval
Coordenadora das BE da
EB1 de Sarilhos Grandes e
EB1/JI Rosa dos Ventos (32
horas)
Coordenador da BE da
ESPJS. (28 horas)
Presidente do Conselho
Geral do Agrupamento (2
horas)

1.3. Reuniões formais realizadas pela estrutura
Ao longo deste ano letivo foram realizadas 27 reuniões de coordenação, reuniões
semanais. Para além destas reuniões foram realizadas cinco reuniões convocadas pela
coordenadora interconcelhia da RBE, com todos os professores bibliotecários do concelho.
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2. Avaliação do Plano de Ação e Análise dos resultados da avaliação das bibliotecas

escolares.
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:

Área de intervenção/objetivo N.º de atividades N.º de atividades Eficácia
estratégico do PEA
propostas (1)
realizadas (2)
realização (%)
(2/1)x100
Melhorar a qualidades das 13
13
100%
aprendizagens
e
práticas
educativas
Criar mecanismo de avaliação e 1
1
100%
autorregulação
Fomentar
a
comunicação 3
3
100%
educativa
Promover
a
articulação 3
3
100%
organizacional, pedagógica e
científica entre os ciclos de ensino
do agrupamento
Desenvolver a cidadania e valores 8
6
75%
cooperação e responsabilidade

Síntese avaliativa: Das 28 (vinte oito) 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
três atividades extras: candidaturas aos projetos Ideias com Mérito, Agrupamento a Ler+
e a dramatização de contos tradicionais portugueses (“Histórias de Corpo Inteiro”), esta
última no seguimento de proposta de uma entidade externa, 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.

3

de

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: 4 turmas (76 alunos e 5
docentes);
EB1 de Sarilhos: 87 alunos e 5
docentes;
ESPJS: 1 turma do 8.º Ano (25 alunos).
Turmas envolvidas com docentes:
Categoria 3.º Ciclo: 6 turmas do 7.º
Ano, 1 turma do 8.º Ano e 1 turma de
9.º Ano.
N.º Total de alunos – 20
Categoria Secundário: 2 turmas do
11.º Ano e 1 turma do 12.º Ano.
N.º Total de alunos – 4
Dos alunos que participaram na
eliminatória distrital, uma aluna do 3.º
Ciclo (Mónica Correia) obteve o 1.0
lugar e obteve uma Menção Honrosa
na prova nacional, na qual representou
o distrito.
Alunos de 1.0 Ciclo: 150 inscrições –
147 provas realizadas;
2.0 Ciclo: 79 inscrições – 61 provas
realizadas.
Os docentes envolvidos são da opinião
que a atividade deverá continuar a ser
desenvolvida nos próximos anos
letivos.

Atividade realizada em cooperação com os coordenadores do
departamento curricular do 1.0 ciclo e do grupo disciplinar de
português do 2.0 ciclo.
Foi elaborado um regulamento, divulgado aos docentes e alunos do
1º ciclo (3.0 e 4.0 anos) e 2º ciclo (5.0 e 6.0 anos).
Aos alunos foi proposta a leitura de uma obra completa (uma para
cada nível de ensino), em suporte digital e/ou 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.

Alunos do 3.º
Ciclo e do
Secundário

Alunos de 1.0
Ciclo (3.0 e 4.0
Ano)
2.0 Ciclo
Docentes do
1.0 e 2.0 Ciclos
(grupo de
português)

- Registos de
inscrições;
- Provas de aferição da
leitura

- Registo de inscrições;
- Prova de aferição da
leitura

4

Os resultados finais foram divulgados, tendo sido entregues
certificados a todos os participantes e realizada uma cerimónia para
entrega dos prémios aos vencedores destes concursos e do CNL (23
de abril), na qual estiveram presentes os pais dos alunos, elementos
da direção, alguns dos docentes envolvidos e a vereadora do pelouro
da educação da Câmara Municipal do Montijo.

“Feira do Livro”

Esta atividade é organizada, anualmente, para promover o livro, os
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.

Alunos e EE
- ESPJS: de 09
a 16 de
dezembro de
2014;
- EB1 de
Sarilhos
Grandes; JI de
Sarilhos
Grandes;
EB1/JI do Alto
Estanqueiro;
EB1 da
Lançada; EB1
da Jardia: de 9
a 13 de
fevereiro de
2015;
EBI Esteval: de
9 a 13 de
março de
2015;
EB1 do
Afonsoeiro: de
16 a 20 de
março;
EB1 Novos
Trilhos + JI de
Atalaia e

- Registo de
frequência/
Visitas/aquisições

N.º de livros adquiridos para as BEs com
as receitas:
EBI Esteval: 19 títulos.
As 33 turmas da escola fizeram visita
guiada
à
feira
do
livro.
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 Grandes: 3 títulos
As quatro turmas fizeram visita guiada
à feira do livro.
Número de visitantes: 90
ESPJS - Aproximadamente 720 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.
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Encontros
autores

com

Decorreram dois encontros com autores, organizado pelos
coordenadores das bibliotecas. Foram dirigidos a alunos do préescolar e primeiro ciclo. As temáticas das obras que apresentaram
referiram-se a questões de aceitação das diferenças, igualdade de
direitos…

Sessões de sensibilização para a leitura.
Atividades de
sensibilização para a
leitura

Encontros de leitura - Natal

EB1/JI Rosa
dos Ventos:
20 a 24 de
abril de 2015.
Encontro de 8
de janeiro no
Cinema Teatro
Joaquim
d’Almeida1125 alunos
do pré-escolar
e 1.0 ciclo do
agrupamento
com os
docentes
titulares de
turma e
assistentes
operacionais
21 de maio –
Rosa dos
Ventos- 226
alunos e
professores
titulares de
turma.

Alunos
de
diferentes
níveis
de
ensino.

Estas atividades foram avaliadas pelos
alunos e professores como muito
interessantes.
- Alunos/docentes
- Trabalhos realizados

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

Participaram nestas sessões de
sensibilização para a leitura/Encontros
de leitura:
EBI - 26 turmas cerca de 600 alunos e
27 docentes.
SG – 10 turmas, 132 alunos e 8
docentes.
ESPJS - 5 turmas, 95 alunos e 6
docentes.
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Participaram, no desafio “Um Mês, Um
Livro, Um Autor”, 647 alunos.

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.
Divulgação de obras “Um Mês, Um Livro”, na ESPJS, em articulação
com os docentes de português.

“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 crianças do pré-escolar e dinamizado pelas bibliotecas
escolares.
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.
- 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 e os poemas foram afixados na biblioteca.

Alunos do Préescolar

- Observação direta;
- Registo de inscrições

- 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 ciclos; encontros com autores; Feira
do Livro; Semana da Leitura; Hora do
Conto; encontros/partilha de leitura.
EBI - Desenvolveram-se 16 sessões de
“Hora do conto”, que envolveram 368
crianças.
Os trabalhos realizados na sequência
da apresentação de cada livro foram
expostos sistematicamente quer nas
bibliotecas, quer nas salas dos alunos
envolvidos.
SG - Desenvolveram-se 4 sessões de
“Hora do conto”, que envolveram 180
crianças.
Mensagens de Natal:
EBI - 355 mensagens.
ESPJS - 205 mensagens.
Cartas de S. Valentim:
BE de Sarilhos Grandes – 175 cartas
EBI – 118 cartas e 44 poemas.
ESPS - 115 cartas.
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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

Desenvolvimento do
sistema de
circulação das
coleções no âmbito
do PNL

Projeto SOBE

Autoavaliação das
BEs

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.

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

Alunos
do
agrupamento.

Alunos
docentes

e

- Registos de
frequência/Visitas
- Ver gráficos em
anexo.

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.
Sessões com as professoras bibliotecárias para alunos do 2º ano do
agrupamento, com apresentação de um livro sobre a temática, filmes
e proposta de atividades no âmbito da saúde oral.

Este ano letivo, de acordo com as orientações da RBE, as bibliotecas
procederam à recolha de dados para avaliação dos quatro domínios
de intervenção: A – Currículo, Literacia e aprendizagem; B- Leitura e
Literacia; C- projetos e parcerias; D- gestão da biblioteca escolar.
Foram inquiridos pais/encarregados de educação, alunos e docentes.

Alunos do 2º
ano do
agrupamento.

- Trabalhos realizados

- Inquéritos RBE
Os documentos
utilizados para a
avaliação do plano de
melhoria foram
essencialmente os
documentos

Foram divulgados, no expositor, 11
textos.
ESPJS:
322 (empréstimo domiciliário)
667 (empréstimo para as salas de aula)
EBI:
1525 (empréstimo domiciliário)
2443 (empréstimo para as salas de
aula)
Sarilhos Grandes:
1203 (empréstimo domiciliário)
184(empréstimo para as salas de aula)
BE da EBI do Esteval, BE de Sarilhos
Grandes:
Livros das metas: 126 livros
Público abrangido com a circulação de
livros nesta atividade:
Todos os alunos (925) e docentes (42)
do 1.º Ciclo.
Nº de alunos abrangidos: 78 alunos do
agrupamento (alunos do 2.º ano + 1
turma de 1.º e 2.º ano da EBI do Esteval
e uma turma de 2.º ano de Sarilhos
Grandes).
Foram realizados trabalhos escritos
acerca da temática, tendo sido
entregues prémios aos seus autores.
Consultar relatórios de avaliação das
bibliotecas escolares, em anexo.

8

produzidos pelas
bibliotecas escolares
para registo de dados
no que se refere à
execução das
atividades.

Exposições
Temáticas

Exposições
biográficas de
autores
portuguesee.

- Exposições de autores portugueses;
- Trabalhos de diversas disciplinas: Desenhos de observação – Formas
naturais e artificiais; Comemoração do dia dos Afetos; Concurso
“Rosa-dos-ventos; Exposição “O Sistema Solar”; Exposição: Europa; - Exposição “Dia da Terra; Exposição “Contos Tradicionais”; Dia
Mundial do Ambiente, William Shakespeare; Vulcões, Dia Mundial da
Poesia; Halloween; Postais de Natal; S. Valentim; Carnaval; 25 de
Abril; Exposição – Arte moderna; Presépios;
- Artes- trabalhos dos alunos (EV e ET);
- Trabalhos dos alunos do pré-escolar, elaborados na sequência das
sessões da “Hora do Conto”;
- Trabalhos dos alunos na sequência de leitura de obras das metas.

1- Luís de Camões.

Comunidade
Educativa

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

Comunidade
Educativa

- Registo de
frequência/visitas

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.

Equipa das BEs
Comunidade
educativa

- Registo de
frequência/visitas

Verificou-se, ao longo do ano letivo,
uma afluência significativa nas visitas
organizadas ou livres a todas as
exposições realizadas. De salientar a
articulação curricular na calendarização
desta atividade anual, que permitiu
uma grande diversidade de temáticas.

Turmas do 9.º ano, 10.º ano e 12.º ano.

Visualizações: Blogue da BE da ESPJS –
6078.
Blogue da BE da EB1 de Sarilhos
Grandes: 1383 visualizações.
Blogue da BE da EBI do Esteval: 2082
visualizações.

Em relação ao blogue da BE de Sarilhos
Grandes, a atualização do mesmo ficou
comprometida
pelo
facto
da
9

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.

Na comemoração da Semana da Leitura, realizaram-se, em
articulação com os vários níveis de ensino/departamentos/grupos
disciplinares, inúmeras atividades.
Esta atividade anual, promovida pela RBE, teve como tema “ Palavras
do Mundo”.
Os coordenadores das BEs sugeriram aos docentes e alunos do
agrupamento que trabalhassem textos de autores, no sentido de
sensibilizar para a riqueza do património linguístico.
As sessões agendadas permitiram uma saudável e interessante
partilha, entre os vários níveis de ensino, desde o pré-escolar ao 12.º

Comunidade
Escolar

Todos
os
alunos
dos
vários níveis
de ensino.

- Índice de
empréstimos/
inquéritos do MABE

- Trabalhos realizados
- Registo de
frequência/visitas

coordenadora estar a desempenhar
funções em duas bibliotecas escolares
e não haver recursos humanos para a
sua substituição nos serviços.
Nº de registos no fundo documental
durante o ano letivo:
EBI Esteval: Registos atuais:
383 Títulos em doações, aquisições,
participação na feira do livro,
encontro com autores, registados no
ano letivo 2914/2015.
EB1 de Sarilhos Grandes: Registos
atuais: 3398
273 Títulos em doações, aquisições,
participação na feira do livro e no
encontro de autores, registados no
ano letivo atual.
EB1/JI Rosa dos Ventos: 1551 títulos
em doações, aquisições, participação
na feira do livro e no encontro de
autores.
ESPJS: Registos atuais: 9524
264 Títulos registados no ano letivo
atual.
Alunos participantes:
EBI Esteval - 12 turmas com os
docentes.
BE da EB1 de Sarilhos Grandes – 4
turmas com os docentes
BE EB1/JI Rosa dos Ventos – 4 turmas
com os docentes
ESPJS – 9 turmas com respetivos
docentes.
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ano, promovendo experiências de leituras variadas, como a leitura
lúdica, a leitura dramatizada (fantoches), as canções…
.

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
encarregados de
educação

Formação de
utilizadores da BE

Formação “ Internet
Segura”

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
19132
visitas
registadas.
Alunos da ESPJS:
Aproximadamente 6272 visitas
registadas.
Alunos afetos à BE da EB1 de Sarilhos
Grandes: aproximadamente 2174
visitas registadas.
(Ver anexos)

Documento de sensibilização à leitura em família.
Alunos e EE

Ver documentos em anexo.

Divulgação do horário da BE.

No início do ano letivo, o acolhimento aos novos alunos, pelas
bibliotecas do agrupamento, passou por uma sessão de formação de
utilizadores.
Para além desta primeira formação, a BE da EBI do Esteval realizou
sessões de formação a 5 turmas do 5.º ano e a 1 turma do 9.º ano.

Foram realizadas várias sessões com turmas de 3.º ano e 5º ano. Foi
divulgado material sobre a temática a todos os diretores de
turma/professores da escola da EBI do Esteval.

Alunos
/Docentes das
escolas com
BE e crianças
do JI de
Sarilhos
Grandes.

Alunos

EBI do Esteval: Sessões com 18 turmas.
- Registo de inscrições
- Inquéritos
- Trabalhos realizados

BE de Sarilhos Grandes: Sessões com 4
turmas.
BE da ESPJS: sessões com 10 turmas.

- Registo de inscrições
- Inquéritos
- Trabalhos realizados

EBI Esteval: 1 turma de 5.º ano.
EB1 Sarilhos Grandes: 1 turma de 3.º
ano.
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Promoção da leitura
em família

Dinamizar a
utilização autónoma
e voluntária da BE
como espaço de
lazer e livre fruição
dos recursos
Receção aos alunos
do 5.º ano do
agrupamento

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”.
Anualmente, no início do ano letivo, as BEs solicitam autorização para
a requisição de títulos de forma a envolver os encarregados de
educação na leitura com os seus educandos.
Ainda neste período do ano letivo, aquando da receção dos alunos, é
feita uma sensibilização para a leitura, que envolve os pais, as
educadoras e os alunos do pré-escolar.
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.
Por decisão do Conselho Pedagógico, não se realizou, no final deste
ano letivo, a habitual visita do 4.º ano à EBI do Esteval (escola de
destino daqueles alunos).
Essa receção foi realizada no início do ano letivo para as turmas do
5.º ano.

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

Alunos
docentes

e

Alunos do 5.º
ano
do
agrupamento

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

BE da EBI do Esteval: 62 requisições
feitas por crianças do pré-escolar com
os EE.
EB1 Sarilhos Grandes: 297 requisições
domiciliárias, neste âmbito.
BE da EB1 Rosa dos Ventos – Em fase
de instalação.
Ver documento de sensibilização à
leitura em família.

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

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

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

10 turmas com respetivos docentes e
encarregados de educação.
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3. Apresentação dos pontos fortes e fracos (MABE 2015) e estratégias de melhoria

Biblioteca Escolar - ESPJS
Pontes fortes – nível 4
-Enriquecimento das experiências de socialização e de formação dos alunos.
-Aumento da visibilidade, credibilidade e projeção local e social da biblioteca escolar.
-Valorização do papel pedagógico, cultural e social da biblioteca escolar.
-Aumento da utilização da biblioteca escolar.
-Aumento do gosto e dos hábitos de leitura.
-Mudança nas atitudes e resposta dos alunos às atividades de leitura.
-Valorização e integração da leitura na vida pessoal e escolar dos alunos.
-Aumento da utilização da biblioteca escolar em atividades de leitura.
-Reforço da motivação para o desenvolvimento pessoal, cultural e científico.
-Valorização da biblioteca escolar como lugar de aprendizagem e de formação.
Pontos fracos – Nível 2
-Melhoria da qualidade dos serviços e da gestão sustentável dos recursos.
-Incremento da participação dos pais, encarregados de educação, famílias e outros
parceiros nas atividades da biblioteca e da escola.
-Melhoria da qualidade dos serviços prestados e dos recursos.
BE – Sarilhos Grandes
Pontes Fortes – Nível 4
- Reforço da motivação para o desenvolvimento pessoal, cultural e científico
- Valorização da biblioteca escolar como lugar de aprendizagem e de formação
- Evolução da fluência e compreensão leitoras
- Aumento do gosto e dos hábitos de leitura
- Mudança nas atitudes e resposta dos alunos às atividades de leitura
- Valorização e integração da leitura na vida pessoal e escolar dos alunos
- Aumento da utilização da biblioteca escolar em atividades de leitura
- Crescimento do trabalho com as turmas em projetos e atividades de leitura
- Enriquecimento das experiências de socialização e de formação dos alunos
- Aumento da visibilidade, credibilidade e projeção local e social da biblioteca escolar
- Aumento do uso da coleção nas práticas de leitura e nas atividades escolares.
- Valorização do papel pedagógico, cultural e social da biblioteca escolar
- Aumento da utilização da biblioteca escolar
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BE EBI do Esteval
Pontos Fortes – Nível 4
- Reforço da motivação para o desenvolvimento pessoal, cultural e científico
- Valorização da biblioteca escolar como lugar de aprendizagem e de formação.
- Evolução da fluência e compreensão leitoras
- Aumento do gosto e dos hábitos de leitura
- Mudança nas atitudes e resposta dos alunos às atividades de leitura
- Valorização e integração da leitura na vida pessoal e escolar dos alunos
- Aumento da utilização da biblioteca escolar em atividades de leitura
- Crescimento do trabalho com as turmas em projetos e atividades de leitura
- Enriquecimento das experiências de socialização e de formação dos alunos
- Aumento da visibilidade, credibilidade e projeção local e social da biblioteca escolar
- Aumento do uso da coleção nas práticas de leitura e nas atividades escolares
Pontos Fracos – Nível 2
- Incremento da participação dos pais, encarregados de educação, famílias e outros
parceiros nas atividades da biblioteca e da escola
Estratégias de melhoria
Em relação aos pontos fracos identificados nesta avaliação, os coordenadores
das bibliotecas escolares delinearam as seguintes estratégias de melhoria:
- Continuar a sensibilizar a direção do agrupamento para a necessidade de afetar
recursos humanos com o perfil adequado aos serviços das bibliotecas escolares, bem
como da criação de equipas estáveis, de forma a assegurar o desenvolvimento de
projetos inscritos no plano de ação das bibliotecas escolares;
- Promover a articulação sistemática entre os departamentos/grupos disciplinares e as
bibliotecas escolares, numa perspetiva da melhoria dos resultados escolares.
- Melhorar a divulgação do plano de ação das bibliotecas escolares junto dos
departamentos/grupos disciplinares, permitindo uma melhor gestão das atividades em
função das planificações curriculares de cada turma/nível de ensino.
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- Continuar a sensibilizar os pais para a importância do papel da biblioteca escolar no
desenvolvimento das competências leitoras e na melhoria das aprendizagens,
envolvendo-os nas atividades agendadas ao longo do ano letivo.
4. Anexos.

Os anexos relativos a dados referidos na tabela de avaliação do Plano de Ação e
Análise dos resultados da avaliação das bibliotecas escolares, encontram-se na pasta, a
saber:
Dados de frequência das bibliotecas escolares; requisições do fundo documental;
uso do equipamento; documento de sensibilização à leitura em família.

Montijo, 16 de julho de 2015.

Os Coordenadores das Bibliotecas Escolares
José Navarro
Lúcia Lopes
Regina Barbosa
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