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Agrupamento de Escolas de Santiago do Cacém 
Escola Secundária Manuel da Fonseca 
 
 

PLANO DE MELHORIA DA MEDIATECA PARA 2015/2016 
 

A. Currículo, literacias e aprendizagem 

 

Problemas identificados 

 Insuficientes referências ao uso/papel da Mediateca nas planificações das disciplinas, 
projetos e órgãos de gestão intermédia. 

 Insuficiente dinamização, por parte da Mediateca, de contactos com docentes de 
disciplinas e docentes responsáveis por projectos, para planificação de atividades 
conjuntas de selecção e disponibilização de recursos específicos. 

 Insuficiente trabalho de promoção de formação de utilizadores ao nível das várias 
literacias (nomeadamente ao nível das TIC). 

 

Resultados esperados 

 Aumento da inclusão de referências ao uso da Mediateca nas planificações das 
disciplinas, projetos e órgãos de gestão intermédia. 

 Incremento do grau de cooperação entre o professor bibliotecário e os docentes, que 
resultem em ações concretas de seleção e disponibilização de informação, 
maioritariamente online.  

 Melhorias nos processos de ensino e aprendizagem proporcionados pela 
disponibilização na Mediateca (e online) de recursos e ferramentas de trabalho, 
nomeadamente em contextos/ambientes digitais. 

 

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

 

Ações de melhoria a implementar 

Aç 
1. Na continuação do incremento do papel da Mediateca enquanto espaço de 

aprendizagem e de formação para o desenvolvimento de valores e atitudes 
indispensáveis à cidadania:  

 
1a) Continuar a disponibilizar catálogos online de informação (privilegiando-se os 

conteúdos multimédia interativos e online) e divulgar recursos existentes na 
Mediateca, decorrentes de um trabalho prévio de seleção de 
conteúdos/abordagens (para contextos disciplinares ou de complemento 
curricular)  feito com delegados de grupo e docentes das disciplinas. 

 
1b) Atualizar a oferta de conferências TED disponíveis no site da Mediateca e do 

Agrupamento para uso em contextos disciplinares e de complemento curricular 
(nomeadamente aulas de substituição) de acordo com solicitações de docentes e 
com critérios de seleção da própria Mediateca. 

 
2. Participação no “Projeto de Educação para a Saúde” da ESMF, ao nível da produção 

de informação digital e disponibilização de recursos: 

 Atualização da secção online (na página do PES e do agrupamento) para uso em 
atividades letivas, de complemento curricular e de aulas de substituição, de 
informação/conteúdos no âmbito da temática: Uso seguro da internet 
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Instrumentos de avaliação/ indicadores de execução a utilizar 
1a) Estatísticas periódicas da Mediateca; balanço em grande grupo. 
1b) Inquéritos / Níveis de satisfação. 
    2. Estatísticas periódicas da Mediateca; níveis de satisfação; balanço em grande grupo. 
 
Responsáveis 

1a) Professor bibliotecário; docentes das disciplinas e delegados de grupo aderentes. 
1b) Professor bibliotecário e docentes das disciplinas/projetos. 
   2. Professor Bibliotecário; docente responsável pelo PES (Prof. Dina Rodrigues). 
 
Data de início 
1a) 2015, novembro. 
1b) 2015, novembro. 

      2. 2015, setembro. 
 

Data de conclusão 

1a) 2016, junho. 
1b) 2016, junho. 

     2. 2016, junho. 

 

 

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

 
Ações de melhoria a implementar 

 
Reforçando o papel formativo da Mediateca, promover atividades de formação de 
utilizadores na utilização de tecnologias, ferramentas digitais e em linha: 

 
1. No âmbito do projeto Oficina Multimédia, da Mediateca:  

a) Apoio a professores e alunos, no Estúdio de Vídeo e na Mediateca, dirigidas à 
produção de informação em suporte multimédia (nomeadamente videogramas) 
para divulgação/exploração de conteúdos programáticos e de complemento 
curricular. 

 
b) Revitalização do projeto de televisão da escola com emissões, em direto 

periódicas, realizadas por alunos inscritos a partir do Projeto de Teatro (e outros, 
eventualmente interessados): ensino de técnicas de captação de imagem, 
realização e apresentação. 

 
c) Apoio a projetos e eventos extracurriculares que vierem a ser propostos, ao 

nível da seleção de recursos/equipamentos digitais e produção de informação. 
 

2. Aprendizagem em ambientes digitais (articulação curricular e promoção da literacia 

da Informação e dos média). 
a) Trabalho com professores e alunos de Inglês (3º CEB/SEC) na produção de um 

número especial do boletim da Mediateca (media), dedicado à escrita criativa, 
em inglês – apoio do PB nas várias fases (na Mediateca e em sala de aula) de 
seleção de recursos/aplicações digitais e na produção do próprio boletim. 

 
b) Trabalho com professores e alunos da disciplina de Português (3º CEB/SEC) na 

criação de um blogue (ou similar) para divulgação, pelos alunos, de livros 
selecionados e comentários sobre as leituras realizadas - apoio do PB nas 
várias fases (na Mediateca e em sala de aula) de  seleção de 
recursos/aplicações digitais e na produção do próprio suporte digital. 

 
c) Trabalho com professores e alunos da disciplina de Português no âmbito do 

projeto “Ler no tablet/PC” – apoio do PB na seleção de livros digitais e na 
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criação com os alunos de uma biblioteca digital no site das bibliotecas do 
agrupamento. 

 
d) Trabalho com professores e alunos de História do 9º ano na produção de um 

número especial do boletim da Mediateca (media), dedicado à presença 
portuguesa na Primeira Guerra Mundial – apoio do PB nas várias fases (na 
Mediateca e em sala de aula) de seleção de recursos/aplicações digitais e na 
produção do próprio boletim. 

 

 
Instrumentos de avaliação/ indicadores de execução a utilizar 

1. Inquéritos / Níveis de satisfação; balanço em grande grupo. 
2. Inquéritos / Níveis de satisfação; balanço em grande grupo. 
 
Responsáveis 

1a) Professor bibliotecário. 
1b) Professor bibliotecário; professora Fátima Beja 
1c) Professor bibliotecário. 
2a) Professor bibliotecário; professores de Inglês aderentes 
2b) / 2c) Professor bibliotecário; professores de Português aderentes 
2d) Professor bibliotecário; professores de História do 9º ano 
 
Data de início 

1a) 2015, novembro. 
1b) 2016, janeiro. 
1c) 2015, novembro. 
2a) 2016, janeiro. 
2b) 2016, janeiro. 
2c) 2016, janeiro. 
2d) 2016, janeiro. 

 
Data de conclusão 
1a) 2016, junho. 
1b) 2016, junho. 
1c) 2015, junho. 
2a) 2016, junho. 
2b) 2016, junho. 
2c) 2016, junho. 
2d) 2016, junho. 

 

 

B. Leitura e Literacia 

 

Problemas identificados 

 A articulação de atividades dos docentes (de uma forma geral) com a Mediateca, ou a 
participação em atividades que a mesma dinamiza, é ainda insuficiente. 

 Insuficiente trabalho da Mediateca, no âmbito do estudo das motivações dos alunos 
para a leitura e o seu desempenho em atividades de leitura. 

 

Resultados esperados 

 Incremento do grau de articulação da Mediateca com os docentes (de uma forma 
geral) e potenciar a sua participação em atividades que a mesma dinamiza. 

 

 Maior utilização dos livros do Plano Nacional de Leitura em ações de promoção da 
leitura. 
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B.1 - Criação e promoção da competência leitora e dos hábitos de leitura. 

 

Ações de melhoria a implementar 

Aç 
1. Apresentação de leituras dramatizadas na escola, pelos alunos do Projeto de Teatro 

da Mediateca e com a participação de outros alunos da escola. 
 

2. Promoção da escrita e da escrita criativa junto dos alunos, pela sua participação, com 
textos próprios nos em números especiais do Boletim da Mediateca (Media). 

 

 

 
Instrumentos de avaliação/ indicadores de execução a utilizar 
1. Inquéritos / Níveis de satisfação. 
2. Níveis de satisfação; balanço em grande grupo. 
 
Responsáveis 
1. Professor bibliotecário; profª Fátima Beja e docentes aderentes 
2. Professor bibliotecário e docentes do Departamento de Línguas aderentes 
 
Data de início 
1. 2015, novembro. 
2. 2016, janeiro. 

 
Data de conclusão 
1. 2016, junho. 
2. 2016, junho. 

 

 

 

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

 

Ações de melhoria a implementar 

Aç 
 Promoção do concurso de leitura Ler com Prazer, aberto aos alunos do 3º CEB.  

As atividades de preparação do concurso contam com a colaboração do PB na 
disponibilização / aconselhamento de obras literárias aos alunos e da Prof.ª Fátima 
Beja no trabalho estreito com os professores de Português no estabelecimento de 
estratégias e metodologias de treino de leitura expressiva. 

 

 
Instrumentos de avaliação/ indicadores de execução a utilizar 
Balanço em grande grupo. 
 
Responsáveis 

Professor bibliotecário e profª Fátima Beja. 
 
Data de início 

   2015, janeiro. 
 

Data de conclusão 
   2016, abril  
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C. Projetos, parcerias e atividades de abertura à comunidade 

 

Problemas identificados 

 Insuficiente colaboração da Mediateca com escolas e entidades/setores exteriores à 
escola. 

 

 Insuficiente envolvimento dos encarregados de educação na colaboração na 
organização de atividades propostas pela Mediateca. 

 

Resultados esperados 

 Incremento da participação de encarregados de educação em atividades promovidas 
pela Mediateca. 

 

 Desenvolvimento de hábitos de colaboração (ao nível da organização e gestão da BE) 
com a Escola Básica Frei André da Veiga, no sentido de uma progressiva 
uniformização de procedimentos de gestão de recursos. 

 

 

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

 

Ações de melhoria a implementar 

Aç 

 Sessões de formação (por parte dos professores bibliotecários às funcionária das BE, 
ao nível da utilização do Porbase/Prisma, no sentido da promoção de uma progressiva 
uniformização de procedimentos entre as duas bibliotecas do agrupamento. 

 

 
Instrumentos de avaliação/ indicadores de execução a utilizar 

Níveis de satisfação; balanço em grande grupo. 
 
Responsáveis 
Professores bibliotecários e funcionárias das bibliotecas do AESC. 
 
Data de início 

2016, janeiro. 
 

Data de conclusão 
2016, julho. 
 

 

 

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

 

Ações de melhoria a implementar 

Aç 
1. Colaboração com o Coral de Santa Maria, na apresentação de momentos de 

animação na Mediateca 

2. Colaboração com a Biblioteca Municipal, ao nível do fornecimento/divulgação de 
catálogos/conteúdos (nomeadamente online) da Mediateca. 
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Instrumentos de avaliação/ indicadores de execução a utilizar 
Níveis de satisfação; balanço em grande grupo. 
 
Responsáveis 

1. Professor bibliotecário; profª Fátima Beja; Coral de Santa Maria 
2. Professor bibliotecário e responsáveis pela Biblioteca Municipal 
 
Data de início 

1. 2015, dezembro 
2. 2016, janeiro 

 
Data de conclusão 

1. 2015, dezembro 
2. 2016, julho. 
 

 

 

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

 

Ações de melhoria a implementar 

Aç 

 Apelo à participação dos Pais e Encarregados de Educação na sessão de seleção 
local de alunos, no âmbito do Concurso de Leitura “Ler com Prazer” e nas sessões de 
teatro e expressão dramática promovidas na escola/comunidade. 

 

 
Instrumentos de avaliação/ indicadores de execução a utilizar 

Níveis de satisfação; balanço em grande grupo. 
 
Responsáveis 
Professor bibliotecário; profª Fátima Beja. 
 
Data de início 

2016, janeiro. 
 

Data de conclusão 
2016, maio. 
 

 

 

 

D. Gestão da biblioteca escolar 

 

Problemas identificados 

 Insuficientes momentos de debate, nas reuniões de Conselho Pedagógico, sobre 
temas relacionados com estratégias e metodologias do uso e produção de informação. 

 

 Insuficiente impacto junto dos utentes da divulgação da coleção/informação nas 
plataformas digitais e Web 2.0 das BE do agrupamento. 

 

 Insuficiência de obras de literatura juvenil, no âmbito do Plano Nacional de Leitura, 
que correspondam às  solicitações dos utentes. 
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Resultados esperados 

 Maior conhecimento, por parte da comunidade escolar, dos objectivos e da missão 
das BE do agrupamento. 

 

 Aumento das competências dos utentes na pesquisa dos catálogos bibliográficos 
físicos e online. 

 

 Integração, pelos docentes, de recursos físicos e digitais disponibilizados pelas  BE do 
agrupamento na sua prática letiva. 

 

 Aumento do número de obras de referência, de literatura juvenil e de recursos digitais 
a disponibilizar aos utentes. 

 

 

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

 

Ações de melhoria a implementar 
Aç 

 Promover a atualização do espólio da Mediateca, nomeadamente ao nível de 
obras de referência, de literatura juvenil, no âmbito do Plano Nacional de Leitura. 

 

 Proporcionar ações de formação interna, pelo PB, aos funcionários das BE do 
agrupamento, ao nível da catalogação e gestão de recursos. 

 

 

 
Instrumentos de avaliação/ indicadores de execução a utilizar 
Níveis de satisfação; balanço em grande grupo. 
 
Responsáveis 

Professor bibliotecário e funcionárias das bibliotecas do AESC. 
 
Data de início 
2015, novembro. 

 
Data de conclusão 

2016, julho. 
 

 

 

 

 

D.2 - Integração e valorização da biblioteca na escola. 

 

Ações de melhoria a implementar 
Aç 

 Promover a integração nas ordens de trabalho do Conselho Pedagógico de momentos 
de debate/reflexão sobre o papel/impacto da Mediateca (e das BE, em geral) na 
escola e sobre estratégias e metodologias de uso e produção de informação. 
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Instrumentos de avaliação/ indicadores de execução a utilizar 
Balanço em grande grupo. 
 
Responsáveis 

Professor bibliotecário 
 
Data de início 
2015, novembro. 

 
Data de conclusão 

2016, julho. 
 

 

 

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

 

Ações de melhoria a implementar 
Aç 

 Continuação da inclusão, no site e Facebook das BE do agrupamento de informação 
sobre a coleção e recursos auxiliares/de complemento do currículo, passíveis de 
uso/exploração pela comunidade educativa 

 

 

 
Instrumentos de avaliação/ indicadores de execução a utilizar 

Balanço em grande grupo; inquéritos/níveis de satisfação. 
 
Responsáveis 
Professor bibliotecário 
 
Data de início 

2015, setembro. 
 

Data de conclusão 
2016, julho. 
 

 


