
AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE SANTIAGO DO CACÉM 
ESCOLA BÁSICA FREI ANDRÉ DA VEIGA 

2017/2018 

  

 
 

 
1 

PLANO DE MELHORIA DA BIBLIOTECA da FAV 

 

 

Avaliação da biblioteca escolar 

Avaliação 2016/ 2017 

Recomendações do conselho pedagógico 

 

 

 

 

Data de apresentação à direção/ conselho pedagógico 

 

 

 

 

Observações 

 

 

Domínio A 

A. Currículo literacias e aprendizagem 

Plano de melhoria 

Problemas identificados 

 

 Trabalho pouco regular com as escolas das aldeias no desenvolvimento do 
currículo e das literacias. 

 
 Trabalho pouco expressivo de articulação com os docentes, com vista ao 

planeamento e ensino contextualizado das literacias nos objetivos e 
programas curriculares. 

 
 Baixa frequência de utilização dos equipamentos / recursos digitais com as 

turmas no desenvolvimento das atividades letivas. 
 
Resultados esperados 

 

 Melhorar as dinâmicas colaborativas entre a BEFAV e as escolas das aldeias. 
 

 Intensificação da articulação entre a BEFAV e os coordenadores das equipas 
- 1.º Ciclo/coordenadores do 5º e 6º Anos – 2.º Ciclo, no planeamento e 
ensino contextualizado das literacias nos objetivos e programas curriculares. 
 

 Maior frequência de utilização dos equipamentos / recursos digitais com as 
turmas. 

 

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

Ações de melhoria a implementar 
Por ordem de prioridade: 1. 2. 3. ... 

 

1. Articulação/planeamento com as escolas das aldeias através das reuniões de 
equipa, comunicação presencial e à distância (contacto telefónico/mail 
institucional); 
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2. Visita às escolas das aldeias, pelo menos duas vezes durante o ano letivo, 
para promoção e divulgação das atividades e projetos da BEFAV/desenvolver 
atividades com os alunos; 

3. Envolver as escolas das aldeias nas dinâmicas de projeto da BEFAV, 
nomeadamente:  
– Projeto “SuperHeróis da Leitura” (1º Ano); 
– Projeto “ Do Passado ao Presente em CerroMaior” (1º ao 4ºAno); 
– Projeto “Dormir + para Ler Melhor” (inscrição facultativa por turma); 
- Projeto “Saúde Oral e Bibliotecas Escolares”(inscrição facultativa por 
turma). 

4. Facultar às escolas das aldeias uma sacola de livros, mensalmente, para o 
apoio ao desenvolvimento do currículo e da literacia da leitura; 

5. Planear e preparar, em articulação, uma atividade direcionada às escolas 
das aldeias para desenvolver aquando da visita anual à escola da FAV 
“Escola 3Ds”. 

 
6. Promover e realizar uma reunião de trabalho com os coordenadores das 

equipas - 1º Ciclo/coordenadores do 5º e 6º Anos – 2º Ciclo, após as 
reuniões de avaliação do primeiro período, para debater e traçar linhas 
orientadoras de ação no planeamento e ensino contextualizado das literacias 
nos objetivos e programas curriculares. 

 
 

Instrumentos de avaliação/ indicadores de execução a utilizar 

 

- Fichas de registo. 
- Checklists de implementação de etapas de atividades/projetos. 
- Registo do PB. 
 
1. Planeamento agendado/planeamento desenvolvido. 

2. Número de visitas programadas/número de visitas realizadas. 
3. Número de etapas planeadas/número de etapas implementadas. 
4. Rotatividade das sacolas planeada/rotatividade executada. 
5. Número de etapas planeadas/número de etapas implementadas. 
6. Reunião programada/reunião realizada e apresentação de linhas orientadoras de 
ação. 
 

Responsáveis 

 

1. Professora bibliotecária e docentes das escolas das aldeias. 
2. Professora bibliotecária e coordenadores das equipas 1º Ciclo/coordenadores 

do 5º e 6º Anos – 2º Ciclo. 
 
Data de início 

 

1. 2017, outubro 
2. 2017, dezembro 

 

Data de conclusão 

 

1. 2018, junho 
2. 2017, dezembro 
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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 
Por ordem de prioridade: 1. 2. 3. ... 

 

1. Desenvolver formação de utilizadores no âmbito das literacias e do 
desenvolvimento curricular “Aprendizagem em ambientes digitais”. 

2. Colaborar com o “Plano de Formação Interna”, para docentes, do 
Agrupamento:  
- Formação“Padlet”; 

- “Bookcreator”; 

- “Plickers”. 
 

 

Instrumentos de avaliação/ indicadores de execução a utilizar 

 

- Registo diário do PB;  
- Plano de Formação Interna 2017-2018; 
- Relatório do Plano de Ação do PB. 
 

1. Número de formações planeadas/número de formações realizadas. 
2. Número de formações planeadas/número de formações realizadas. 

 

Responsáveis 

 

1.Professora bibliotecária e docentes da equipa da BEFAV. 
2.Professora bibliotecária e Professora Rosa Bernardino (Coordenadora das 
Salas de Aprendizagem). 

 

Data de início 

 

1. 2017, outubro 
2. 2017, dezembro 

 

Data de conclusão 

 

1. 2018, junho 
2. 2017, janeiro 

 

 

Domínio B 
 

B. Leitura e literacia 

Plano de melhoria 

Problemas identificados 

 

 
 Pouco desenvolvimento da leitura fora das dinâmicas instituídas e 

desenvolvidas no âmbito da disciplina de Português.  
 

 Pouco reconhecimento da utilidade pedagógica da leitura em suportes 
digitais. 

 
 

Resultados esperados 

 
 Melhorar o envolvimento de professores das diferentes áreas e disciplinas 

nas dinâmicas de leitura da BEFAV. 
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 Reconhecer e utilizar os suportes digitais como ferramenta pedagógica de 
promoção e desenvolvimento da leitura. 

 

Criação e promoção da competência leitora e dos hábitos de leitura. 

Ações de melhoria a implementar 
Por ordem de prioridade: 1. 2. 3. ... 

 
1. Desenvolver atividade de leitura com textos relacionados com várias áreas 

do saber (seleção de textos em cooperação com coordenadores das equipas 
– 1º Ciclo e grupos disciplinares – 2º Ciclo): “Estafeta da Leitura”. 
 

2. Continuar a organização de recursos digitais de diferentes áreas para 
promoção da competência leitora e de hábitos de leitura em suporte digital 
“Biblioteca Digital da BEFAV”. 

3. Promover atividades de audição/leitura digital em situação formal e informal 
na BE (História do dia, Biblioteca Digital do PNL e Biblioteca Digital): “Leitura 
Digital”. 

 

 

Instrumentos de avaliação/ indicadores de execução a utilizar 

 

- Checklist de implementação das etapas da atividade. 

- Registo do PB. 
- Grelhas de registo. 
 
1. Número de etapas planeadas/número etapas implementadas. 
2. Número de recursos planeados/número de recursos elaborados. 
3. Número de atividades e ciclos de leitura planeados/número de atividades e ciclos 
de leitura desenvolvidos.  
 

Responsáveis 

 

1.Professora bibliotecária e coordenadores das equipas – 1º Ciclo e grupos 
disciplinares – 2º Ciclo. 
2.Professora bibliotecária e docentes da equipa. 

 

Data de início 

 

1.2018, fevereiro 
2.2017, dezembro 

 

Data de conclusão 

 

1. 2018, março 
2. 2018, junho 

 

 

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

Ações de melhoria a implementar 
Por ordem de prioridade: 1. 2. 3. ... 

 

 

1. Desenvolver atividades de promoção e treino da leitura: 
- “Estafeta da Leitura”; 
- “Ler com Prazer”; 
- “Leituras diferentes em diferentes Línguas”. 
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2. Desenvolver atividades de promoção e treino da escrita: 
- “Conto de Natal”; 
- “Primavera Poética”. 
 

3. Desenvolver Projetos de promoção da leitura e treino da leitura: 
- “Super Heróis da Leitura” (1.º Ano); 
- “Dormir + para Ler Melhor”. 

 

 

Instrumentos de avaliação/ indicadores de execução a utilizar 

 

- Fichas de registo. 
- Checklists de implementação de etapas de atividades/projetos. 
- Registo do PB. 
 
1. Número de etapas planeadas/número de etapas implementadas. 

2. Número de etapas planeadas/número de etapas implementadas. 
3. Número de etapas planeadas/número de etapas implementadas. 
 

Responsáveis 

 

1.Professora bibliotecária e coordenadores das equipas – 1º Ciclo e grupo 
disciplinar de Português – 2º Ciclo. 

2.Professora bibliotecária e grupos disciplinares das Línguas Estrangeiras (3º 
Ciclo/Secundário). 

 

Data de início 

 

1. 2017, outubro 
2. 2018, março 

 
Data de conclusão 

 

1. 2018, junho 
2. 2018, maio 

 

 

Domínio C 

 

C. Projetos, parcerias e atividades de abertura à comunidade 

Plano de melhoria 

Problemas identificados 

 

 

 Fraca racionalização e rentabilização dos recursos humanos, técnicos e 
materiais disponíveis no agrupamento/conselho. 
 

 Momentos diferenciados de planificação dos planos de atividades entre a 
BMSC e a BEFAV. 

 

 Pouco envolvimento das famílias nas dinâmicas de trabalho colaborativo da 

BEFAV, no âmbito do desenvolvimentodas literacias. 
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Resultados esperados 

 

 Enriquecer as dinâmicas da BEFAV através da partilha, do trabalho 
colaborativo e do estabelecimento de parcerias entre a comunidade 
educativa/local. 
 

 Estabelecer com BM, e as BEs do conselho, um momento de planeamento 
conjunto e partilhado, com vista à elaboração do Plano de Atividades da 

Rede de Bibliotecas de Santiago do Cacém. 
 

 Maior envolvimento das famílias nas dinâmicas de trabalho da BEFAV, no 

âmbito do desenvolvimento das literacias. 
 

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

Ações de melhoria a implementar 
Por ordem de prioridade: 1. 2. 3. ... 

 

1. Criar um plano de procedimentos externos de partilha de recursos e de 
materiais. 

2. Reunir em equipa de trabalho concelhio para reflexão sobre a metodologia 
organizativa dos planos de atividade das bibliotecas.  
 

 

Instrumentos de avaliação/ indicadores de execução a utilizar 

 
- Registo do PB. 
 

1. Reuniões de trabalho programadas/reuniões realizadas e apresentação do 

plano.  
2. Reunião planeada em equipa concelhia/reunião realizada. 

 

Responsáveis 

 

1.Professoras bibliotecárias do agrupamento e técnica responsável pela BMSC. 
2.Professoras bibliotecárias do agrupamento e equipa concelhia das bibliotecas. 

 

Data de início 

 

1. 2017, janeiro 
2. 2018, janeiro 

 

Data de conclusão 

 

1. 2018, julho 

2. 2018, março 
 

 

Participação em projetos e parcerias com entidades exteriores à escola. 
Ações de melhoria a implementar 
Por ordem de prioridade: 1. 2. 3. ... 

 

1. Desenvolver projetos promovidos dela RBE/PNL: 

- “Leitura em vai e vem”; 
- “Dormir + para Ler Melhor”; 
- “Saúde Oral e Bibliotecas Escolares” (parceria com a saúde escolar). 
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2. Desenvolver atividades/projetos com entidades com representação local: 
- Concurso “Pintar a Paz” – Lions Club de Portugal; 
- Concurso “Ler com Prazer” – BMSC e Bibliotecas do Concelho; 
- Projeto “Do Passado ao Presente em CerroMaior” – UNESCO.  
 

3. Desenvolver atividades com os projetos existentes no agrupamento: 
 

- Projeto “Educação para a Saúde”- ULSLA. 
 

 

Instrumentos de avaliação/ indicadores de execução a utilizar 

 

- Fichas de registo. 
- Checklists de implementação de etapas de atividades/projetos. 
- Registo do PB. 
 

1. Número de etapas planeadas/número de etapas implementadas. 
2. Número de etapas planeadas/número de etapas implementadas. 
3. Número de atividades planeadas/número de atividades implementadas. 

 

Responsáveis 

 

1.Professora bibliotecária, educadoras – Pré-escolar - e professores titulares de 

turma – 1.º Ciclo. 
2.Professora bibliotecária e representantes das instituições/responsáveis pelos 
projetos internos. 

 

Data de início 

 

1. 2017, outubro 
2. 2018, junho 

 

Data de conclusão 

 

1. 2017, outubro 
2. 2018, junho 

 

 

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

Ações de melhoria a implementar 
Por ordem de prioridade: 1. 2. 3. ... 

 

 

1. Desenvolver projetos que promovam a colaboração dos pais, encarregados 
de educação e famílias, na promoção e desenvolvimento das literacias: 

 
- “Dormir + para Ler Melhor”; 

- “Leitura em vai e vem”; 
- “Super Heróis da Leitura”. 

 
2. Desenvolver atividades que promovam a vinda de pais, encarregados de 

educação e famílias, à escola: 
 
- Sessões de entrega de prémios. 
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Instrumentos de avaliação/ indicadores de execução a utilizar 

 

- Fichas de registo. 
- Checklists de implementação de etapas de atividades/projetos. 
- Registo do PB. 
 

1. Número de etapas planeadas/número de etapas implementadas. 
2. Número de sessões programadas/número de sessões realizadas. 

 

Responsáveis 

 

1.Professora bibliotecária, educadoras – Pré-escolar - e professores titulares de 
turma – 1º Ciclo. 
 
2.Professora bibliotecária, professores titulares de turma – 1º Ciclo – e diretores 
de turma – 2º Ciclo. 

 

Data de início 

1. 2017, outubro 
2. 2018, janeiro 

 

Data de conclusão 

1. 2018, junho 

2. 2018, junho 
 

 

Domínio D 

 

 

D. Gestão da biblioteca escolar 

 

Plano de melhoria 

Problemas identificados 

 

 Equipamento tecnológico em número, ainda, não suficiente, devido à maior 

frequência de utilização pelas turmas, em contexto de sala de aula, para 

responder às necessidades dos vários utilizadores. 

 

 Pouca rentabilização dos recursos das várias coleções existentes no 
concelho.   
 

 Procedimentos diferentes no sistema de atendimento e de gestão da 
colecção nas BEs do agrupamento. 

 

Resultados esperados 

 

 Rentabilizar os equipamentos tecnológicos existentes no agrupamento. 
 

 Melhorar a divulgação e circulação da coleção existente nas bibliotecas do 
concelho. 
 

 Criar de um plano de uniformização de procedimentos, de organização e de 
funcionamento do sistema de atendimento e da gestão da colecção das BEs 
do agrupamento. 
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Recursos humanos, materiais e financeiros adequados às necessidades de gestão, 

funcionamento e dinamização da biblioteca escolar. 

Ações de melhoria a implementar 
Por ordem de prioridade: 1. 2. 3. ... 

 

 

1. Criar um método organizativo bilateral, entre a BEFAV e BEMF, para a 
partilha no uso dos equipamentos tecnológicos existentes no agrupamento. 

 

 

Instrumentos de avaliação/ indicadores de execução a utilizar 

 

- Registo do PB. 
 

1. Reuniões de trabalho programadas/reuniões realizadas e apresentação do 
método organizativo.  

 

Responsáveis 

 

1. Professoras bibliotecárias do agrupamento. 
 

Data de início 

 

1. 2018, janeiro 

 

Data de conclusão 

 

2. 2018, março 
 

Integração e valorização da biblioteca na escola. 

Ações de melhoria a implementar 
Por ordem de prioridade: 1. 2. 3. ... 

 

 

1. Reunir em equipa de trabalho concelhio para promoção e divulgação do 
espólio da BEFAV. Criar, entre os membros da equipa, uma rede de partilha 
e de circulação de recursos.  
 

 

Instrumentos de avaliação/ indicadores de execução a utilizar 

 

- Registo do PB. 
 

1. Reunião planeada em equipa concelhia/reunião realizada. 
 

Responsáveis 

 
1. Professoras bibliotecárias do agrupamento e equipa concelhia das 

bibliotecas. 
 

Data de início 

 

1. 2018, janeiro 

 

Data de conclusão 

 

2. 2018, março 
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Desenvolvimento, organização, difusão e uso da coleção. 

Ações de melhoria a implementar 
Por ordem de prioridade: 1. 2. 3. ... 

 

 

1. Realizar reuniões de trabalho, com a Professora Bibliotecária da 
ESMF/equipas das BEsAESC, para delineação de procedimentos comuns de 
organização e de funcionamento do sistema de atendimento e da gestão da 

colecção nas BEs do agrupamento.  

 

Instrumentos de avaliação/ indicadores de execução a utilizar 

 

- Registo do PB. 
 

1. Reuniões de trabalho programadas/reuniões realizadas e apresentação do 
plano de procedimentos.  

 

Responsáveis 

 

1. Professoras bibliotecárias do agrupamento. 
 

Data de início 

 

1. 2018, janeiro 

 

Data de conclusão 

 

2. 2018, julho 
 

 

Professor bibliotecário 

Coordenador da equipa da biblioteca 
 

Sílvia Marques da Costa 


