
Relatório de avaliação
1509172 Escola Secundária Manuel da Fonseca, Santiago do Cacém
2013/07/30 22:02:48
1/18

Relatório de avaliação

Contexto e caracterização

1. Contexto

1.1 Escola/agrupamento
1509172 Escola Secundária Manuel da Fonseca, Santiago do Cacém

1.2 Endereço
Escola Secundária Manuel da Fonseca
Estrada de St.ª Cruz
7540-121 Santiago do Cacém

1.3 Oferta Curricular
3º Ciclo do Ensino Básico: 7º, 8º e 9ºAnos

Cursos de Educação e Formação:
Técnico de Eletrónica Industrial e Equipamentos

Ensino Secundário:
Curso Científico-Humanístico de Ciências e Tecnologias
Curso Científico-Humanístico de Ciências Sócio-Económicas
Curso Científico-Humanístico de Línguas e Humanidades

Cursos Profissionais:
Curso Profissional de Técnico de Electrónica, Automação e Comando
Curso Profissional de Técnico de Gestão de Equipamentos Informáticos

Curso de Educação e Formação de Adultos (EFA)

1.4. Dados Escolares

1.4.1. Taxa média de transição/conclusão
--

1.4.2. Taxa de abandono escolar
--

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 0 0 --
1.º Ano 0 0 --
2.º Ano 0 0 --
3.º Ano 0 0 --
4.º Ano 0 0 --

Total 1.º Ciclo 0.0 0.0
5.º Ano 0 0 --
6.º Ano 0 0 --
Outros cursos * 0 0 --

Total 2.º Ciclo 0.0 0.0
7.º Ano 59 9 15,25%
8.º Ano 57 19 33,33%
9.º Ano 47 0 0,00%
Outros cursos * -- -- --
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Total 3.º Ciclo 163.0 28.0
10.º Ano 84 7 8,33%
11.º Ano 85 9 10,59%
12.º Ano 72 10 13,89%
Outros cursos * 142 0 0,00%

Total 546.0 54.0

Departamento/ outros
intervenientes com
funções pedagógicas

N.º de
Docentes

N.º de
inquiridos

%

-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
Docentes 66 13 19,70%
-- -- -- --

Total 66.0 13.0

Pais/ encarregados de
educação

N.º N.º de
inquiridos

%

E.E. do 3º Ciclo 163 16 9,82%

Outros a definir N.º N.º de
inquiridos

%

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

Total 0.0 0.0
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Secção A

B. Leitura e literacia

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

Evidências
ATIVIDADES DE LEITURA
Em termos de atividades de leitura, os inquéritos no âmbito deste modelo de autoavaliação permitem chegar
a algumas conclusões.
ALUNOS
Assim, 66,7% dos alunos vão à biblioteca e/ou requisitam livros ou revistas, ou todos os dias ou, pelo menos
uma ou duas vezes por semana.
A maior parte dos alunos desloca-se à Mediateca depois das aulas (39%) ou nos intervalos (56%),
maioritariamente por iniciativa própria (89%) e apenas 46 % se desloca no contexto de atividades
promovidas pela Mediateca.
Em termos de requisição de livros para casa, a maioria (46,4%) afirma fazê-lo uma ou duas vezes em cada
período e maioritariamente no período de aulas (96,3%). Muitos (41,1%) não o fazem porque dizem possuir
livros em casa.
A maioria dos alunos inquiridos (61,1%) afirma que a equipa da Mediateca dá sempre sugestões e fornece
apoio aos alunos e 96,2% dos alunos encontram sempre os livros que pretendem – para leitura ou para
apoio a trabalhos.
A maioria dos alunos (90,6%) afirma que os professores os incentivam a ler mas apenas metade dos
inquiridos (49,1%) afirma que costuma participar em atividades na companhia de professores e colegas.
Em termos de competências de leitura, metade dos alunos classificam-nas como boas e apenas 1,9% como
sendo fracas.
Em termos de motivação para a leitura, 69% dos alunos consideram que o trabalho realizado pela Mediateca
os incentiva a ler mais. Para 76% dos inquiridos, a Mediateca ajuda-os a encontrar livros interessantes e
apresenta, para 74% dos alunos, atividades que os motivam para a leitura, proporcionando, segundo a
opinião de 68% dos inquiridos, informações sobre novidades ou atividades relacionadas com livros.
PROFESSORES
Em termos de integração dos recursos da Mediateca em funções relacionadas com o desenvolvimento de
competências de leitura, 92,3% dos docentes inquiridos afirmam fazer essa integração.
Apenas ocasionalmente se regista uma percentagem significativa (63,6%) de articulação de atividades com a
Mediateca, ou a participação em atividades que a mesma dinamiza, por parte dos docentes inquiridos. Para
18,2% dos professores essa articulação nunca existiu. A colaboração em eventos culturais associado ao
desenvolvimento de competências de leitura e de literacias (de um modo geral) é admitida como regular por
46,2% dos professores inquiridos e 54% dos inquiridos colaboraram em atividades relacionadas com o Plano
Nacional de Leitura.

Pontos fortes identificados
Elevado número de livros, para todas as áreas temáticas, colocados à disposição dos utentes.
Manutenção do nível de empréstimos domiciliários e para utilização na escola.
Aumento do número de livros do Plano Nacional de Leitura
A integração de recursos da Mediateca em funções relacionadas com o desenvolvimento de competências
de leitura é feita por uma grande percentagem de docentes.

Pontos fracos identificados
A articulação de atividades dos docentes (de uma forma geral) com a Mediateca, ou a participação em
atividades que a mesma dinamiza, é apenas ocasional.

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

Evidências
Para 90,9% dos docentes inquiridos, a Mediateca desenvolve atividades de dinamização cultural
diversificadas que motivam para a leitura e permitem o desenvolvimento de diferentes literacias.
A promoção de atividades de expressão dramática e teatro, para além dos objetivos intrínsecos a essas
atividades, foi sempre feita com o propósito de promover a leitura e os autores.
Destacam-se as seguintes atividades:
Divulgação de obras e autores, realizada mensalmente por alunos (atividade em coordenação com os
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docentes de Português): http://goo.gl/IZJUI;
“Querem ouvir uma história?” - Leituras nas salas de aula e na sala de professores de contos tradicionais e
lendas, por alunos voluntários;
Promoção da leitura através de “Apresentação de um Livro” que decorreu nas salas de aula, ou na
Mediateca em colaboração com o Grupo de Português;
“Dia do Patrono” – Poemas de Manuel da Fonseca no circuito de televisão da escola;
“Semana da Leitura” (http://goo.gl/R7PDL): Leituras Andarilhas - textos lidos em diversos locais da escola,
por alunos; Feira do Livro na Mediateca; Final do Concurso Ler dá Prazer, na Mediateca
(http://goo.gl/lF17N); Conto Contigo: atividade de expressão dramática e leitura (também aberta a escolas do
1º CEB), na Sala Polivalente, pelo Núcleo de Promoção da Leitura da Biblioteca Municipal.
Participação nas Jornadas Culturais (http://goo.gl/qEZAS):
Organização, em conjunto com o grupo de Inglês da Exposição “Märchenwelten - O Mundo dos Contos de
Fadas”, alusiva ao imaginário fantástico das histórias e personagens dos irmãos Grim (com apoio do Goethe
Institut Lissabon);
Apresentação da peça de Teatro “Auto da Barca do Inferno” ( http://goo.gl/2FoVb), pelos alunos Projeto de
Teatro da Mediateca, com encenação da profª Fátima Beja;
Realização de todos os documentos (em papel, multimédia e digitais) de promoção do evento
(http://goo.gl/qEZAS).
Para 62,9% dos alunos a divulgação do escritor do mês foi classificada como interessante. Também com a
mesma classificação surgem os guiões/informações sobre autores/obras, para 42,6%; as
exposições/atividades temáticas relacionadas com autores e obras, para 76,4%; a celebração de datas
significativas (como o dia da biblioteca escolar, por exemplo), para 81,1%; a participação em projetos de
leitura com o docente e a turma, para 69,8% e a realização de sessões de leitura / temáticas relacionadas
com livros, para 63% dos alunos inquiridos. Apenas 28,6% afirmam ter participado em projetos de leitura.

Pontos fortes identificados
A promoção de atividades de expressão dramática e teatro, sempre feita com o propósito adicional de
promover a leitura e os autores.
Variedade das atividades de promoção da leitura propostas.
Utilização de suportes audiovisuais para divulgação de atividades relacionadas com o mundo da leitura e da
expressão dramática.
Envolvimento das turmas e docentes de Português na divulgação de obras e autores, em suportes escritos e
digitais online.

Pontos fracos identificados
Insuficiente planificação de atividades em conjunto com os docentes de Português e de línguas estrangeiras.

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

Evidências
Em termos de evolução dos hábitos dos alunos relacionados com a leitura entre o início e o fim do ano letivo,
65% afirmam que agora lêem mais livros e 54% consideram que agora gostam mais de falar e de escrever
sobre livros e outros assuntos e 56% relacionam a melhoria dos resultados escolares com o facto de
estarem mais à vontade na leitura.
O contributo genérico da Mediateca para as competências de leitura dos alunos e melhoria dos resultados
escolares é classificado como razoável por 49,1% dos alunos e 32% dos alunos consideram que a
Mediateca contribuiu muito para essas competências e resultados.
Em termos gerais, o trabalho realizado pela Mediateca no âmbito da leitura e das literacias é classificado
como muito bom por 61,5% dos docentes inquiridos e como bom pelos restantes, afirmando 72,7% que a
Mediateca cria condições de espaço e tempo para a leitura individual e por prazer. Em termos de impacto da
Mediateca nas competências de leitura dos seus alunos, 62% dos docentes inquiridos consideram que isso
se verificou ao nível das competências de compreensão, aumento do gosto pela leitura e melhoria da
oralidade e da escrita e 38% consideram que existiu impacto ao nível do aumento da diversidade de
escolhas (no sentido da opção por leituras mais extensas e complexas) e melhoria no uso de ambientes
digitais de leitura. Foi feito um estudo com quatro grupos de alunos, na disciplina de Português, no ensino
Secundário que permitiu chegar a algumas conclusões sobre as motivações dos alunos para a leitura e o
seu desempenho em atividades de leitura. Assim, a totalidade dos alunos demonstrou interesse e motivação
pelas atividades e 75% demonstraram um desempenho Muito Bom ao nível da participação nos vários
aspetos envolvidos nas atividades. Em relação a situações de leitura, a totalidade demonstrou saber situar
os acontecimentos relatados no contexto, quando interpelados e 50% atingiram o nível de desempenho
muito Bom neste parâmetro. Na realização de deduções e inferências a partir de situações de leitura e na
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produção de comentários sobre personagens e acontecimentos, 75% dos alunos atingiram o nível Bom e
25% Muito Bom. Na capacidade de associação de acontecimentos e outras leituras realizadas 50% atingiram
o nível Muito Bom e os restantes o nível Bom. O mesmo nível foi atingido pela mesma percentagem de
alunos na capacidade de escrita associada às competências de leitura evidenciadas.

Pontos fortes identificados
Uma grande percentagem de alunos inquiridos, afirma que a frequência da Mediateca os conduz a ler mais
livros e metade dos alunos relaciona a melhoria dos resultados escolares com o facto de estarem mais à
vontade na leitura.
Um terço dos docentes considerou que a frequência e uso de recursos da Mediateca têm impacto ao nível
do aumento da diversidade de escolhas dos alunos (no sentido da opção por leituras mais extensas e
complexas) e melhoria no uso de ambientes digitais de leitura.

Pontos fracos identificados
Insuficiente trabalho da Mediateca em conjunto com os professores da escola, no âmbito do estudo das
motivações dos alunos para a leitura e a seu desempenho em atividades de leitura.

Quadro Síntese
B. Leitura e literacia

Motivo da escolha do domínio
Tendo já sido objeto de avaliação os domínios D, A e C, faltava apenas avaliar o domínio B.
.

Nível obtido
3.00

Ações para melhoria
Dar continuidade às avaliações periódicas da colecção, para avaliação de eventuais limitações e
necessidades.
Consolidar as ações de leitura em voz alta, de leitura partilhada e de animação em torno da leitura, no
sentido de induzir nos alunos comportamentos de leitura.
Aumentar o grau de articulação da Mediateca com os docentes (de uma forma geral) com a e potenciar a
sua participação em atividades que a mesma dinamiza.

Consolidar a promoção da leitura e da escrita criativa, nomeadamente com recurso a uma maior colaboração
com o serviço de dinamização cultural da Biblioteca Municipal.
Incrementar a planificação de atividades em conjunto com os docentes de Português e de línguas
estrangeiras.

Continuar a promover a utilização dos livros do Plano Nacional de Leitura, em ações de promoção da leitura,
em estreito trabalho com o Departamento de Línguas.
Promover ações conjuntas da Mediateca com os professores da escola, no âmbito do estudo das motivações
dos alunos para a leitura e o seu desempenho em atividades de leitura.

Observações
--

Fontes de evidências

Neste item pode incluir excertos ou referências 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.)

--

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)

--
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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)

Dados extraídos do Relatório Interno da Mediateca

Relativamente a empréstimos domiciliários, verifica-se uma diminuição de apenas 0,3% no número de
empréstimos domiciliários de livros, em relação ao anterior ano letivo, explicado, em parte, pela diminuição
significativa do número de alunos e pelo recurso preferencial a informação na Internet. Os alunos foram os
responsáveis pela maior parte das requisições para casa - 61%. Registou-se um aumento de 33% nas
requisições domiciliárias de professores. 7% dos empréstimos domiciliários de livros foram feitos por antigos
alunos, professores de outras escolas e membros da comunidade. A maior parte das requisições de livros
pelos alunos continua a caber ao ensino secundário (63,3%). As requisições feitas por alunos dos cursos
profissionais, apenas no 11º ano assumem algum peso. O valor global das requisições feitas por alunos dos
cursos profissionais decresceu 40% em relação ao ano anterior. Registe-se a não existência de empréstimos
domiciliários por parte dos alunos dos cursos CEF. À semelhança dos dois últimos anos, a não abertura da
Mediateca no período noturno, determinou a não existência de requisições por partes dos alunos dos cursos
EFA.
Foram requisitados 2552 livros para consulta na escola – quer para leitura na Mediateca, quer nas salas de
aula – valor semelhante ao dos últimos três anos letivos. A maior parte das requisições foi feita pelos alunos
– 76,65%, a maioria pertencendo ao 11º ano. À semelhança do ano anterior, há algum desequilíbrio entre as
requisições do Secundário regular (61,2%) e as do 3º Ciclo regular (30,81%). Mais uma vez, este ano se
regista um grande aumento na consulta de livros na escola por parte dos alunos do 12º ano – 20,06% em
vez dos 14% registados no ano letivo anterior e dos 4% verificados em 2010/2011. Ao nível do 3º Ciclo, os
alunos do 9º ano foram responsáveis pela maioria das requisições de livros na escola e registou-se mesmo
um aumento de 2,80% das requisições deste nível de ensino em relação ao ano anterior. Continua revelar-se
importante que a requisição de livros se inicie com maior intensidade logo a partir do 7º ano (responsável por
menos de 2% das requisições).
As requisições de livros pelos alunos CEF foram muito baixas (0,1%) e até diminuíram em relação ao
verificado no ano letivo anterior (1%) e a 2010/2011 (3%). O ligeiro aumento de 1,69% nas requisições dos
alunos dos cursos profissionais (7,87%) em relação ao ano anterior, ainda é insuficiente.

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)

Dados extraídos do Relatório Interno da Mediateca

ANÁLISE DA REQUISIÇÃO DE LIVROS
As requisições acompanham, de uma forma geral, a quantidade de livros existentes em cada área temática
disponibilizada pela Mediateca.
A maior parte das requisições corresponde às línguas e literaturas (63,23% do total). Neste sector, 43% das
requisições correspondem a dicionários. A literatura corresponde a 21% das requisições, nesta classe –
menos 10% do que no ano anterior. Registe-se, no entanto, que 39% das requisições no âmbito da Literatura
correspondem a livros adquiridos no âmbito do Plano Nacional de Leitura – um aumento de 10% em relação
ao ano anterior e de 21% em relação a 2010/11, em grande parte fruto das estratégias de estímulo à leitura,
da responsabilidade do grupo de Português.
Continua a verificar-se algum desequilíbrio nas requisições de livros das classes 3 (Ciências Sociais) e 6
(Ciências Aplicadas, Saúde, Tecnologias), pois embora exista um número de livros significativo, as
requisições apenas correspondem a 3% e 0,71% das requisições totais, respectivamente. Já nas classe 5
(Ciências Puras/Exactas) e 7 (Arte, Teatro, Educação Física) se regista um equilíbrio entre os recursos
disponíveis e o nível de requisições, o que se constitui numa inversão de uma tendência que se mantinha
desde há muitos anos. É de destacar que na classe 7 se verificaram mais 60% de requisições do que no ano
anterior, cabendo a livros de Educação Física 26% das requisições (mercê de atividades de estudo teórico
dinamizadas pelos professores de Educação Física). Registou-se, ainda, um aumento nas requisições de
livros de Teatro, não só no âmbito das atividades de promoção da leitura da disciplina de Português e da
disciplina de Teatro, mas também devido à importância e ao impacto deste sector na nossa escola, fruto do
trabalho desenvolvido, desde há muitos anos, pela professora Maria de Fátima Beja.
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Perfis de desempenho

B. Leitura e literacia

B.1 A BE desenvolve um trabalho de promoção da leitura:
2. Com 45 a 59 % das turmas da escola.

B.2 A BE desenvolve estratégias...:
3. …e um leque muito diversificado de atividades em articulação com 60 a 79% dos docentes e com o
exterior.

B.3 A BE:
4. Cria contextos diversificados de leitura e de produção/comunicação da informação com recurso a suportes
impressos e a ambientes digitais.

B.4 A BE apoia e incentiva o desenvolvimento do PNL e/ ou de outros projectos e actividades na escola:
2. Desenvolvendo trabalho com 45 a 59% das turmas da escola.

B.5 A BE desenvolve um trabalho no crescimento do gosto pela leitura e no desenvolvimento de
competências associadas à leitura:
3. Com impacto: 60 a 79% dos alunos usa a BE ou a documentação fornecida e revela progressão naquelas
competências.

B.6 A BE desenvolve um trabalho no crescimento do gosto pela leitura e no desenvolvimento das
competências que lhe estão associadas:
4. Com impacto: 80% ou mais dos docentes avalia positivamente o trabalho da BE.



Relatório de avaliação
1509172 Escola Secundária Manuel da Fonseca, Santiago do Cacém
2013/07/30 22:02:48
8/18

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
Embora o professor bibliotecário continue a estar presente no Conselho Pedagógico, para além da
apresentação dos relatórios de avaliação, não existiu o agendamento de pontos para o tratamento de
assuntos da Mediateca, nomeadamente temas relacionados com estratégias e metodologias do uso e
produção de informação nem a coordenação de atividades, nomeadamente com os coordenadores dos
departamentos. No entanto, o relatório de avaliação externa da escola (IGE) considerou “a gestão da
Biblioteca/Mediateca, potenciadora do desenvolvimento pessoal e organizacional”. Também aí se pode ler
que “a página Web, muito bem organizada, disponibiliza informação pertinente a toda a comunidade
educativa”. A construção e atualização do site Web da escola são da responsabilidade do professor
bibliotecário. O mesmo relatório regista “muito positivamente a ação da Biblioteca/Mediateca, no
estabelecimento de uma rede de comunicação ativa, favorecida pelo blogue e pela sala moodle, e o conjunto
diversificado de atividades que organiza”

Foram feitos os habituais contactos informais com os Delegados de Grupo e professores de disciplinas para
a identificação de áreas temáticas para as quais era necessário um trabalho de organização/seleção de
informação por parte da Mediateca.
Existiu uma colaboração com o grupo de Português na seleção de recursos essenciais à promoção da
leitura, nomeadamente no âmbito do Plano Nacional de Leitura
Continuou a existir, por parte do professor bibliotecário, o apoio a alunos individualmente e em grupo na
realização de trabalhos para as disciplinas ao nível da pesquisa, tratamento e formatação da informação.

Evidências que fundamentam o relatório
Os inquéritos realizados quando da avaliação deste domínio em anos anteriores permitem concluir que 22%
dos docentes afirmaram que, nas suas funções letivas costumam articular e/ou planear atividades
regularmente com o professor bibliotecário/equipa da Mediateca e que 67% afirmaram que essa articulação
foi feita ocasionalmente. Essa articulação aconteceu, para 57% dos professores, no exercício de atividades
de docência; para 14% em atividades de coordenação de órgãos de gestão intermédia e para 29% no âmbito
de projectos da escola. Para 54,5 % dos docentes é Bom o trabalho que a Mediateca com eles articula,
assim como o apoio ao desenvolvimento curricular. No entanto 18,2% consideram este trabalho apenas
suficiente.
Para 56% dos docentes a deslocação à Mediateca é feita uma ou duas vezes por semana e para 28% essa
deslocação é diária. Se bem que para a maioria (33%) o uso da mediateca se relacione com trabalho
pessoal e profissional, 26,5% utilizam os computadores com os alunos e 16% consultam e/ou promovem a
consulta com os alunos de obras de referência e/ou livros específicos. Importante é o facto de 25% dos
docentes selecionarem previamente e/ou requisitarem materiais para as salas de aula.

Já nos inquéritos realizados este ano letivo, em termos mais gerais, 69% dos professores afirmam incentivar
os alunos a ler e requisitar livros relacionados com os conteúdos programáticos das suas disciplinas e a
mesma percentagem de docentes afirma requisitar livros para a sala de aula.
O fundo documental da Mediateca relacionado com as suas áreas disciplinares é classificado como Muito
Bom por 46,2% dos docentes e como Bom pelos restantes professores inquiridos.

Ações para melhoria
Insistir na promoção da inclusão de referências ao uso da Mediateca nos Planos de Atividades e Projetos
Curriculares/Planos de trabalho das turmas.
Continuar a promoção de ações informais de formação sobre o papel da Mediateca na escola, junto dos
docentes, com apresentação de sugestões de trabalho conjunto, no âmbito da seleção/tratamento de
informação a utilizar em atividades letivas.

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

Relatório de avaliação
Foi dada continuidade ao desenvolvimento de ações no âmbito do projeto da Mediateca “Oficina
Multimédia” – apoio a alunos e docentes na produção de videogramas e conteúdos multimédia, no âmbito
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de atividades letivas e de complemento curricular.
Foi dado apoio a alunos e grupos de alunos ao nível da digitalização e formatação de informação, com
utilização de equipamentos informáticos.
No site da Mediateca foram divulgados recursos de apoio ao desenvolvimento curricular, nomeadamente
dossiers pedagógicos digitais.

Evidências que fundamentam o relatório
A totalidade dos professores inquiridos este ano letivo afirma que a Mediateca disponibiliza recursos
documentais atualizados no âmbito da leitura e que é feito um trabalho de acompanhamento dos alunos na
seleção de documentação e produção de informação e 88,9% dos docentes reconhecem que a Mediateca
trabalha com recurso a ambientes digitais e ferramentas da Web 2.0 que podem favorecer a discussão de
temas; a produção de conteúdos e o trabalho colaborativo.
Com base em inquéritos anteriores, conclui-se que, em termos de prática lectiva, 61% dos professores
afirmam promover a utilização da Mediateca e dos seus recursos nos trabalhos de pesquisa a efectuar pelos
alunos.
No entanto, apenas 11% afirmam recomendar/utilizar os modelos de pesquisa propostos pela Mediateca.
Registe-se que a Mediateca editou (em papel e disponível no site, sala Moodle e Facebook da Mediateca)
dois guias muito importantes para as actividades de acompanhamento dos alunos na Mediateca: “Como
realizar um trabalho escolar – Modelo The Big 6” (http://goo.gl/I0VzI6) e “Como realizar um trabalho escrito
8 (http://goo.gl/XgLLxc)”.
No entanto, 37% dos professores afirmam chegar à Mediateca munidos de guiões/orientações por si
produzidas – que, na maioria dos casos – estão em consonância com os guiões disponíveis na Mediateca.
Ainda de acordo com inquéritos anteriores, quando os alunos recorrem à Mediateca para a realização de
trabalhos de pesquisa, dirigem-se prioritariamente aos computadores para pesquisa na Internet. No entanto
isso não significa que dominem procedimentos de pesquisa e produção de informação com recursos a
mecanismos digitais, pois 17% dos alunos afirmam necessitar de formação ao nível da pesquisa de
informação na Internet e 15% gostariam de saber mais sobre apresentar trabalhos em Word, Power Point e
Movie Maker.

Ações para melhoria
Continuar a promoção de atividades informais de formação e acompanhamento de utilizadores (docentes e
alunos) nas competências de informação e competências tecnológicas e digitais.

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
Foi proposto um programa de animação cultural, ao longo do ano lectivo, traduzido em exposições, sessões
de leitura, dramatizações e concursos literários.
De destacar a colaboração com a disciplina de Teatro no registo videográfico de atividades de expressão
dramática.

Evidências que fundamentam o relatório
A Mediateca colaborou com a disciplina de Teatro no registo videográfico de atividades de expressão
dramática; produção de cenografia audiovisual; iluminação e som e difusão de atividades na escola, através
do circuito de televisão (da responsabilidade do Estúdio de Vídeo – uma das secções da Mediateca).
Foi da responsabilidade da Mediateca a produção e atualização dos sites (e presença na plataforma Moodle)
da maioria dos projetos da escola, com destaque para o Clube Europeu, PES, Clube de Ciência e Desporto
Escolar.
A colaboração com o Projeto de Educação para a Saúde também teve expressão na organização pela
Mediateca de uma secção de livros e material audiovisual.
Foi dado apoio a professores durante a realização de aulas na Mediateca, nomeadamente na seleção e
produção de informação.
A Mediateca esteve aberta ao meio, permitindo a frequência e requisição de livros por parte de antigos
alunos, professores de outras escolas e membros da comunidade em geral.
Houve colaboração com a Biblioteca Municipal, no campo da promoção da leitura, nomeadamente durante
as Jornadas Culturais.
As Jornadas Culturais constituíram-se como um momento de particular colaboração da Mediateca com a
comunidade educativa e o meio, nomeadamente pela promoção das seguintes atividades:
Organização, em conjunto com o grupo de Inglês, da Exposição Märchenwelten - O Mundo dos Contos de
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Fadas, alusiva ao imaginário fantástico das histórias e personagens dos irmãos Grim (com apoio do Goethe
Institut Lissabon)
Apresentação da peça de Teatro Auto da Barca do Inferno, pelos alunos Projeto de Teatro da Mediateca,
com encenação da profª Fátima Beja.
Realização de todos os documentos (em papel e digitais) de promoção do evento.

Ações para melhoria
Reforçar a colaboração da Mediateca com a disciplina de Português; Clube Europeu; Projeto de Educação
para a Saúde e com outros clubes e projetos da escola.

C.2. Projetos e parcerias

Relatório de avaliação
Houve colaboração com a Biblioteca Municipal, no campo da promoção da leitura, nomeadamente durante
as Jornadas Culturais.

Existiu colaboração com o Clube Europeu da escola

Evidências que fundamentam o relatório
“Conto Contigo”: atividade de expressão dramática e leitura (também aberta a escolas do 1º CEB), na Sala
Polivalente, pelo Núcleo de Promoção da Leitura da Biblioteca Municipal.

A colaboração com o Clube Europeu teve este ano, expressão na minha participação da Mediateca na
organização de documentação audiovisual e atividades de receção aos professores e alunos estrangeiros,
no âmbito do projeto “Math is our common language”. Neste contexto, destaco a produção de videogramas
para a apresentação da escola e a planificação e condução de visitas guiadas à cidade/locais com interesse
patrimonial e arqueológico.

Ações para melhoria
Continuar o trabalho de colaboração com o serviço de dinamização cultural da iniciativas da Biblioteca
Municipal e alargar a colaboração da Mediateca com outros Clubes e Projetos da escola.

Domínio D. Gestão da biblioteca escolar

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

Relatório de avaliação
Tanto no Plano de Ação da Mediateca, como no Regulamento Interno, é reconhecido o papel da Mediateca
como núcleo activo na disponibilização de documentos, nos mais variados suportes e no desenvolvimento de
competências e hábitos de trabalho baseados na consulta, tratamento e produção de informação, sob a
forma escrita ou digital/multimédia.
O regulamento interno da escola contempla a definição e âmbito de funcionamento da Mediateca; a
organização funcional e gestão de espaços e recursos humanos e a política documental.
O Regimento da Mediateca foi construído tendo como base uma grande aproximação às necessidades dos
utentes, ao nível do tipo de recursos e serviços a disponibilizar para requisição/utilização (que transcendem o
material livros e se alargam a equipamentos informáticos e multimédia e a espaços específicos para a
apresentação/produção de informação multimédia).

Evidências que fundamentam o relatório
Na impossibilidade de coordenação de atividades no Conselho Pedagógico, foram feitos contactos diretos
com Delegados de Grupo para indicação de áreas temáticas em relação às quais a Mediateca poderia fazer
um trabalho prévio de seleção /organização de recursos.

O sistema automatizado de recolha de informação (decorrente das atividades de requisição de recursos e
espaços) funciona no sentido da adequação da ação da equipa da Mediateca às necessidades dos utentes.
A partir dos resultados de inquéritos feitos aos alunos conclui-se que globalmente mantêm uma boa imagem
da Mediateca e do seu papel na escola.
As evidências deste processo encontram-se disseminadas pelos parâmetros de avaliação do presente
relatório.

Ações para melhoria
Continuação da promoção de mais actividades de desenvolvimento do currículo, se possível coordenadas
em sede de Conselho Pedagógico - nomeadamente a solicitação aos docentes de indicação de áreas
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temáticas em relação às quais a Mediateca pode fazer um trabalho prévio de seleção /organização de
recursos.

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

Relatório de avaliação
O professor bibliotecário esteve na génese da constituição da Mediateca, promoveu a catalogação e
informatização global dos recursos, construiu sistemas informáticos de gestão de recursos e acumulou, ao
longo dos últimos 20 anos muita experiência ao nível da gestão global da Mediateca, complementada com
várias ações de formação na área.
A equipa da Mediateca foi adequada em número e possui competências adequadas ao seu conteúdo
funcional.
Continua a ser de destacar o papel fundamental que a funcionária ao serviço da Mediateca tem
desempenhado ao longo dos anos. Possui formação específica na área, mercê de ações de formação
formais realizadas e da formação quotidiana ministrada pelo professor bibliotecário. Desempenha, com
eficácia e profissionalismo, não só as funções correntes de gestão de empréstimos e arrumação de recursos
mas também funções mais complexas de catalogação e indexação, possuindo ainda excelentes capacidades
ao nível de relacionamento com alunos e professores.
A Mediateca funciona como um centro de recursos integrados, pois para além da sala principal, disponibiliza
um estúdio de vídeo e uma sala de informática. As áreas de todos estes espaços são bastante amplas.

O mobiliário que equipa a Mediateca é adequado em termos de ergonomia e proporciona o acesso livre dos
utilizadores à documentação.

Evidências que fundamentam o relatório
Os resultados dos inquéritos feitos no ano de avaliação deste domínio revelaram:
- Para 92,5% dos alunos, os espaços e recursos colocados à sua disposição para a realização de trabalhos
e actividades foram considerados bons.
- O espaço físico e o mobiliário da Mediateca foi avaliado como Muito Bom ou Bom por 86,7% dos docentes.
- Em termos de capacidade de liderança do professor bibliotecário, para 81,2% dos professores ela foi Muito
Boa. Para 71,4% dos docentes também mereceu a classificação de Muito Bom a capacidade do PB e da
equipa da Mediateca no contributo para a melhoria da qualidade do trabalho escolar e o nível de
competência dos alunos. Já a interação da Mediateca com escola, nomeadamente o trabalho direto com os
docentes e os departamentos mereceu apenas a classificação de Muito Bom para 35,7% dos docentes e foi
avaliada com Bom por 42,9%.

O professor bibliotecário procedeu, ao longo deste ano letivo, à manutenção técnica dos diversos
equipamentos adstritos a esta direcção de instalações: sistema de som da sala polivalente; equipamento de
visionamento de videogramas e programas de televisão; recursos informáticos da Mediateca e Estúdio de
Vídeo, sistema de produção vídeo (câmeras e mesas de montagem e recursos informáticos adstritos).

O coordenador da equipa do Plano Tecnológico, responsável pelos equipamentos informáticos da
Mediateca, Prof. José Gonçalves, fez a manutenção técnica dos recursos e procedeu à instalação de
software e equipamentos chegados à escola no âmbito do PTE.

O antigo Laboratório de Língua foi reapetrechado com novos computadores; com um acesso à Internet
próprio e apresenta excelentes condições para o ensino com recursos a meios informáticos. O recursos a
esta sala (livre de aulas) permitiu dar resposta à grande quantidade de pedidos de requisição que chegaram
à Mediateca em anos anteriores e aos quais os meios informáticos da Mediateca não conseguiam dar
resposta.

O projecto Oficina Multimédia funcionou, de acordo com os objetivos indicados na planificação de atividades,
centrando-se, no entanto, mais na área da digitalização de imagens vídeo.

Ações para melhoria
Continuar a implementar melhorias na sala de informática da Mediateca.
Importa, por isso, manter a Sala A28 livre de aulas, não só pelos motivos já apontados mas também porque
o seu uso intensivo comprometeria em muito a integridade e durabilidade dos equipamentos e soluções
técnicas implementadas.
Intensificar o trabalho de digitalização de videogramas, ainda em formato analógico, numa perspetiva de
arquivo e de enriquecimento de recursos para a gestão do currículo.
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D.3. Gestão da coleção/da informação.

Relatório de avaliação
A inventariação das necessidades, em termos de actualização da coleção, é feita ao longo do ano lectivo
pela equipa da Mediateca e é formalizada no início de cada ano lectivo com o recurso ao contributo da
Direcção da escola e dos professores e alunos, a quem são pedidas sugestões.
A coleção é equilibrada e diversificada relativamente às diferentes áreas temáticas.
Foi atribuída, pela Direção da escola, verba para a atualização do catálogo.

Foi dada continuidade à catalogação e classificação dos livros, videogramas e CD-Audio de acordo com a
Classificação Decimal Universal (CDU) e com as normas de classificação propostas pela FIAF (Federação
Internacional de Arquivos de Filmes).

O professor bibliotecário continuou a implementar melhoramentos nos programas informáticos que criou, em
Microsoft Access™, e que tem vindo a desenvolver ao longo dos anteriores anos letivos, para a gestão de
recursos, catalogação e requisições da Mediateca.

Deu-se continuidade ao trabalho de transferência do registo informático dos recursos do atual programa da
Mediateca para o Porbase e, posteriormente, à atualização do próprio Porbase para a nova plataforma
Prisma da mesma empresa – Mind.

O site da escola na Internet (cuja concepção e atualização é competência da Mediateca) sofreu atualizações
e melhorias: www.esec-manuel-fonseca.rcts.pt

Foi atualizada a página da Mediateca no Facebook: http://goo.gl/70gOm

Todo o catálogo da Mediateca foi colocado online, através da plataforma da Rede de Bibliotecas escolares:
http://goo.gl/RSRNN

Continuaram a ser disponibilizados os catálogos temáticos dos recursos (na base de dados dos
computadores da receção) - informação disponível, também, no site da Mediateca: http://goo.gl/PZt1f

Evidências que fundamentam o relatório
O programa informático de gestão de recursos e empréstimos da Mediateca (criado e actualizado pelo
professor bibliotecário) permite a recolha de dados estatísticos que permitem concluir sobre os níveis e tipos
de utilização dados aos recursos da Mediateca.

A análise dos recursos disponíveis permite concluir que os livros constituem a maior parte dos recursos
(90%, se tomados na globalidade, ou 87%, se excluirmos os manuais escolares). Os videogramas
constituem 11% dos recursos e os CD áudio 2%.
Relativamente aos livros, é possível concluir que à Literatura Universal (em língua portuguesa) e à Literatura
Portuguesa do século XX continua a caber o maior número de volumes.
Verificou-se um aumento de 2,6 % nos livros colocados à disposição dos utentes, relativamente ao ano
anterior.
Com 37,1% (a que corresponde um aumento de 0,3%) destacam-se os livros de línguas e de literaturas. A
literatura corresponde a 60% dos volumes desta classe. A classe 1, que engloba a Filosofia e a Psicologia,
viu acrescentados alguns livros, pois continua a existir uma dinâmica no Grupo disciplinar de Filosofia que
incentiva a aquisição e utilização de livros.
Registe-se que, em relação à maioria das classes, o número de volumes se adequa ao currículo da escola e
às solicitações dos utentes da Mediateca. No que respeita à classe 5, porque engloba todas as ciências
exactas e porque, neste momento, o currículo da escola apresenta um desequilíbrio que privilegia os cursos
nestas áreas, continua a fazer-se sentir a necessidade de se acrescentarem mais volumes aos existentes.
Os docentes destas áreas deverão ter uma atitude de maior atenção às ofertas editoriais e fazer chegar à
Mediateca as solicitações de livros a adquirir – o que não tem sido prática corrente.

Ações para melhoria
Intensificar o trabalho de transferência do registo informático dos recursos do actual programa da Mediateca
para o Prisma.
Incrementar o número de registos do catálogo da Mediateca colocados online, através da plataforma da
Rede de Bibliotecas escolares: http://goo.gl/RSRNN
Continuar o trabalho de familiarização dos utentes com os catálogos bibliográficos, locais e online, como
auxiliares da preparação das aulas e nas actividades de estudo e produção de trabalhos.



Relatório de avaliação
1509172 Escola Secundária Manuel da Fonseca, Santiago do Cacém
2013/07/30 22:02:48
13/18

Fontes de evidências

Neste item pode incluir excertos ou referências 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.)

-----

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)

-----

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)

Dados extraídos do Relatório Interno da Mediateca

REQUISIÇÃO GLOBAL DE LIVROS
Confirma-se a estabilização das requisições iniciada há dois anos, após vários anos de decréscimo contínuo
no uso de livros como material auxiliar de estudo e realização de trabalhos, o que pode ser explicado, em
parte, pelo papel nuclear que a pesquisa de informação na Internet assume cada vez mais e ainda porque o
número de alunos, assim como as turmas de ensino científico-humanístico terem vindo a decrescer nos
últimos anos. Este ano foram requisitados menos 0,02% de livros do que no ano anterior. Continua a ser
importante que o Conselho Pedagógico, os Departamentos e os Grupos Disciplinares promovam reflexões
sobre este tema, pois o papel dos professores na motivação dos alunos para a leitura, como apoio ao estudo
dos conteúdos curriculares, afigura-se fundamental. O acesso aos catálogos bibliográficos, localmente ou
on-line (http://goo.gl/RSRNN e http://goo.gl/PZt1f) pode ser um bom ponto de partida na preparação das
aulas e das visitas à Mediateca.

REQUISIÇÃO GLOBAL DE VIDEOGRAMAS
A maior parte das requisições (91%) corresponde à ficção. Os documentários continuam a não ser muito
requisitados, mesmo quando tal é aconselhado aos alunos e professores, nomeadamente no âmbito das
aulas de substituição. Mesmo assim, verificou-se um aumento de 4% neste tipo de requisição. Os
documentários existentes apenas correspondem a 32% dos videogramas disponíveis e na sua esmagadora
maioria estão em VHS, mas existem alguns bons documentários em DVD que poderiam ser mais utilizados.
Por outro lado, é possível a transposição de documentários em formato VHS para DVD, sempre que tal é
solicitado pelos professores e isso tem sido feito. Importaria, por isso, um maior envolvimento destes na
seleção dos documentos que, pela sua pertinência, importa continuar a digitalizar.

CD-ÁUDIO
As requisições de CD-áudio sofreram uma redução de 89% em relação às verificadas no ano anterior . O
acesso à música é hoje feito pelos alunos, fundamentalmente, via Internet.
Refira-se que a escola dispõe de uma grande variedade de discos, representativos de muitas culturas e
tradições, que poderão ser explorados em situações de ensino-aprendizagem. O Catálogo está, também,
disponível on-line: http://goo.gl/JT0Vn.

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)

Dados extraídos do Relatório Interno da Mediateca

AULAS NA MEDIATECA E REQUISIÇÃO DE SALAS DE INFORMÁTICA
A sala A28 (o antigo Laboratório de Línguas) foi reapetrechada com novos computadores. O recursos a esta
sala (livre de aulas) permitiu dar resposta à grande quantidade de pedidos de requisição que chegaram à
Mediateca em anos anteriores e aos quais os meios informáticos da Mediateca não conseguiam dar
resposta. Para além desta sala, a Mediateca fez a gestão dos períodos livres de aulas nas restantes salas de
informática da escola. Na totalidade, todos estes espaços permitiram a satisfação de 677 requisições de
salas de informática, correspondendo à Sala A28 17% dessas requisições e à Mediateca 12%.
Na globalidade (e considerando estas duas instalações), verificou-se um aumento de 7% nas requisições em
relação ao ano letivo anterior.
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Em termos de requisição de livros, durante estas aulas, verificou-se que 60% das requisições foram feitas
por turmas do ensino secundário regular – a que correspondeu a requisição de 89% das aulas na Mediateca.
Apenas 7,3% das aulas corresponderam a turmas do 3º Ciclo e, entre estas, apenas turmas do 8º ano
requisitaram livros (8%).

COMPUTADORES FIXOS DA MEDIATECA
Verificaram-se 10157 pedidos para utilização dos computadores, a maioria dos quais relacionados com a
utilização da Internet e que correspondem a um aumento de 4,45% em relação às requisições do ano
anterior.
Entre as requisições, 69,4% foram para uso recreativo e 30,6% para apoio à realização de trabalhos .
A maior parte das requisições de computadores para trabalho foi feita pelos alunos (76,9%), correspondendo
a um aumento de 16,6% em relação ao ano anterior. As requisições das turmas em situação de aulas na
Mediateca correspondem a 11,6%, ou seja, 44% das realizadas no anterior ano letivo. A maioria das aulas
(90,33%) foi do ensino secundário.
Entre as requisições dos alunos, a maior percentagem para trabalho coube aos alunos do ensino secundário
(66,78%) enquanto que para uso recreativo esse papel coube aos alunos do 3º Ciclo (42,2%).

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
Não de aplica, ainda, este ano letivo

Pontos fortes
-----

Pontos fracos
-----

Ações para melhoria
-----
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Secção C

Domínio A. Apoio ao desenvolvimento curricular

Ano de incidência da avaliação.
2011

Data de apresentação ao Conselho Pedagógico.
2011/10/25

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

Nível obtido
2

Resultados das ações de melhoria implementadas, após avaliação, para o subdomínio.
Colaboração do grupo de Português da seleção de livros, no âmbito do Plano Nacional de Leitura.

Significativa utilização dos recursos selecionados no âmbito do Plano Nacional de Leitura, pelos alunos.

Apoio aos projetos da escola na disponibilização de recursos específicos e construção/atualizações das suas
páginas no site da escola na Internet.

Realização de duas reuniões da equipa do PTE

Recomendações do Conselho Pedagógico
Trabalho a desenvolver com os coordenadores dos Departamentos, em especial com a coordenadora do
Departamento de Línguas, para a promoção de actividades de motivação para a leitura – no âmbito dos
títulos do Plano Nacional de Leitura e, ainda, ao nível da exploração das literaturas estrangeiras.

Promoção de actividades de articulação de ações entre a equipa da Mediateca e os coordenadores de
órgãos de gestão intermédia, nas reuniões do Conselho Pedagógico.

Desenvolvimento de ações para que o uso da Mediateca (e articulação de actividades com a equipa da
Mediateca) seja contemplado nas planificações das disciplinas e dos órgãos de gestão intermédia.
Formalização, por parte da equipa da Mediateca, de contactos com os docentes responsáveis pelas Áreas
Curriculares não Disciplinares (ACND), Serviços de Apoios Especializados e Educativos (SAE) e Plano de
Ocupação dos Tempos Escolares (OTE), no sentido de planificação de actividades conducentes a um uso
mais eficaz dos recursos, equipamentos e mecanismos de formação da Mediateca.
Fazer sentir à Direcção da escola a necessidade de reuniões da equipa do Plano Tecnológico, de modo a
poder existir uma coordenação de actividades de gestão de recursos e planificação de ações pedagógicas
integradas.
Fazer sentir à Direcção da escola a necessidade de não inscrição de aulas no Laboratório Multimédia (da
Mediateca) – procedimento que nos últimos dois anos causou a impossibilidade de disponibilização deste
recurso para os professores interessados.
Fazer sentir à Direcção da escola a necessidade de funcionamento da Mediateca durante o horário nocturno
(ou em parte desse horário) de modo a que este espaço e os seus recursos possam estar acessíveis aos
alunos e docentes das turmas EFA.

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

Nível obtido
3

Resultados das ações de melhoria implementadas, após avaliação, para o subdomínio.
Foi dado apoio a alunos, individualmente e a grupos de alunos na realização de trabalhos, com recurso a
tecnologias multimédia, quer no espaço da Mediateca, quer no estúdio de vídeo.

Realização de estudos estatísticos sobre o uso dos equipamentos, constantes no relatório do professor
bibliotecário.

Recomendações do Conselho Pedagógico
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Necessidade de incluir, na planificação da Mediateca, de actividades formais de formação de utilizadores (e
com maior enfoque na promoção de ensino em contexto de competências de informação e promoção do
ensino em contexto de competências tecnológicas e digitais) com algum grau de periodicidade ou dirigidas a
grupos específicos de utentes (docentes e alunos).
Continuação e incremento dos estudos iniciados este ano ao nível do impacto da Mediateca nas
competências tecnológicas, digitais e de informação dos alunos e no desenvolvimento de valores e atitudes
indispensáveis à formação da cidadania e à aprendizagem ao longo da vida.

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.
2012

Data de apresentação ao Conselho Pedagógico.
2012/10/30

C.1. Apoio a atividades livres, extra-curriculares e de enriquecimento curricular.

Nível obtido
3

Resultados das ações de melhoria implementadas, após avaliação, para o subdomínio.
Foi atualizada a página da Mediateca no Facebook: http://goo.gl/70gOm
Todo o catálogo da Mediateca foi colocado online, através da plataforma da Rede de Bibliotecas escolares:
http://goo.gl/RSRNN
Foram disponibilizados os catálogos temáticos dos recursos (na base de dados dos computadores da
receção) - informação disponível, também, no site da Mediateca: http://goo.gl/PZt1f
Embora 75% dos encarregados de educação inquiridos este ano afirmem não se ter deslocado à Mediateca
ou tenha acompanhado os educandos em atividades promovidas pela mesma, 50% afirmam receber em
casa informações sobre essas atividades.

Recomendações do Conselho Pedagógico
Implementação de ações concretas de apoio, na Mediateca, ao desenvolvimento de métodos de trabalho e
estudo, pela disponibilização de guiões, nestas áreas, e maior acompanhamento do professor bibliotecário
às turmas e alunos, individualmente, que se deslocam à Mediateca.
Maior divulgação da base de dados e catálogos da Mediateca, para que mais livros possam ser selecionados
pelos utilizadores.
Maior divulgação das atividades de dinamização cultural da Mediateca junto dos encarregados de educação.

C.2. Projetos e parcerias

Nível obtido
2

Resultados das ações de melhoria implementadas, após avaliação, para o subdomínio.
odo o catálogo da Mediateca foi colocado online, através da plataforma da Rede de Bibliotecas escolares:
http://goo.gl/RSRNN
Um quarto dos encarregados de educação inquiridos este ano afirmou ter-se deslocado à Mediateca e/ou
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acompanhou os educandos em atividades promovidas pela mesma
Metade dos encarregados de educação inquiridos, esse ano, afirma receber em casa informações sobre as
atividades da Mediateca e acompanha, ocasionalmente, as leituras dos alunos em casa. Uma percentagem
significativa de encarregados de educação (62,5%) considera que a Mediateca tem um impacto muito
importante na aprendizagem e formação global dos seus educandos e a totalidade dos inquiridos considera
que as atividades promovidas pela Mediateca contribuem para estimular o interesse dos seus
filhos/educandos pela leitura.

Recomendações do Conselho Pedagógico
Divulgação dos catálogos da Mediateca junto de escolas do concelho e da Biblioteca Municipal.
Solicitação da colaboração dos encarregados de educação, nomeadamente em atividades de apoio à leitura,
promovidas pela Mediateca.

Domínio D. Gestão da biblioteca escolar

Ano de incidência da avaliação.
2010

Data de apresentação ao Conselho Pedagógico.
2010/11/16

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

Nível obtido
3

Resultados das ações de melhoria implementadas, após avaliação, para o subdomínio.
Foram publicados dois guiões pela Mediateca de apoio à pesquisa e realização de trabalhos: “Como
Planificar um Trabalho Escolar: Modelo The Big 6” e “Como Realizar um Trabalho Escrito”.
Existiu um contacto mais estreito com docentes de ACND que conduziu à realização de um estudo sobre o
impacto da Mediateca e dos seus recursos no incremento das literacias da informação, tecnológica e digital e
desenvolvimentos de valores e atitudes (ao nível da cidadania e trabalho cooperativo).

Recomendações do Conselho Pedagógico
Promover reuniões/contactos (formais/informais) com os coordenadores de Departamento, Delegados de
Grupo, Directores de Turma, professores de ACND e coordenadores de projectos, em vários momentos do
ano lectivo, para informação sobre os objectivos e missão da Mediateca e coordenação de actividades de
promoção do currículo.
Sensibilizar os órgãos de administração e gestão da escola para a necessidade (e virtudes pedagógicas) do
funcionamento da Mediateca durante todo o horário lectivo, diurno e nocturno.
Conceder um apoio mais activo dos utilizadores no acesso, pesquisa e produção de informação,
nomeadamente através da publicação de mais guiões pedagógicos nessas áreas.

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

Nível obtido
3

Resultados das ações de melhoria implementadas, após avaliação, para o subdomínio.
Foi atribuído um maior número de horas a dois dos membros da equipa da Mediateca.
Foram feitas acções informais de formação dos funcionários ao serviço da Mediateca ao nível da gestão de
recursos e de empréstimos.
A velocidade da rede informática sofreu um incremento, após intervenção dos serviços competentes do
Ministério da Educação e empresa de telecomunicações gestora do serviço.

Recomendações do Conselho Pedagógico
Sensibilizar a Direcção para a atribuição de maior número de horas aos membros da equipa.
Promover mais e melhor trabalho de articulação com os docentes no desenho de projectos/actividades de
desenvolvimento curricular.
Promover trabalho com a equipa ao nível da promoção da formação autónoma, não formal, na área da
gestão de recursos e de informação e uso de equipamentos.
Solicitar à Direcção a aquisição de estantes para fazer face aos recursos existentes.
Sensibilizar a Direcção da escola para a necessidade de promover medidas conducentes a exigir junto das
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entidades responsáveis o aumento da velocidade da rede informática instalada no âmbito do Plano
Tecnológico, assim como a instalação de tomadas de rede fixa para a maioria dos computadores instalados
na Mediateca também no âmbito do Plano Tecnológico.

D.3. Gestão da coleção/da informação.

Nível obtido
3

Resultados das ações de melhoria implementadas, após avaliação, para o subdomínio.
Foi atribuída, pela Direcção da escola, uma verba suficiente para a aquisição de livros.
Foram adquiridos dicionários de língua portuguesa (já contemplando o Acordo Ortográfico) e de línguas
estrangeiras (nomeadamente de Espanhol).
Foram adquiridos bastantes livros de Literatura Juvenil, no âmbito do Plano Nacional de Leitura.
A requisição global de livros (na escola e para leitura domiciliária) sofreu um pequeno incremento.

Recomendações do Conselho Pedagógico
Formalizar a Política da Colecção num documento próprio, para cuja elaboração há que contar com o
contributo da comunidade escolar.
Sensibilizar a Direcção da escola para que a verba a atribuir seja suficiente para fazer face às necessidades
de actualização da colecção.
Promover a aquisição de mais obras de referência (dicionários, enciclopédias…) de literatura juvenil e
documentários em DVD, adequados aos contextos curriculares.
Integrar na colecção informação sobre recursos online.
Promover o aumento das requisições de livros para leitura domiciliária e a utilização da documentação
existente, por parte dos docentes, na construção de actividades lectivas ou apoio à realização de trabalhos.
Promover acções de formação dos utentes para pesquisa do catálogo bibliográfico e sensibilização para a
tomada de conhecimento dos documentos impressos e digitais que divulgam a colecção.

Observações

--


