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Avaliação da biblioteca escolar 2009-2013

Relatório de execução do Plano de melhoria

2010

D. Gestão da biblioteca escolar Avaliação

D.1 Articulação da BE com a escola/agrupamento. Acesso e serviços prestados pela BE. 3

D.2 Condições humanas e materiais para a prestação dos serviços. 3

D.3 Gestão da colecção/da informação. 3

2011

A. Apoio ao desenvolvimento curricular Avaliação

A.1 Articulação curricular da BE com as estruturas de coordenação educativa e supervisão pedagógica e os docentes 2.29

A.2 Promoção das literacias da informação, tecnológica e digital 3.00

2012

C. Projetos, parcerias e atividades livres e de abertura à comunidade Avaliação

C.1 Apoio a atividades livres, extra-curriculares e de enriquecimento curricular. 3.20

C.2 Projetos e parcerias 2.25

2013

B. Leitura e literacia Avaliação

3.00

Plano de melhoria

Observações

A. Currículo literacias e aprendizagem

Relatório de execução do Plano de melhoria

Plano de melhoria

Recomendações do conselho pedagógico

DOMÍNIO A: 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.
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 B: 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) e potenciar a sua participação em atividades que a mesma dinamiza.

DOMÍNIO C: 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.
Continuar o trabalho de colaboração com o serviço de dinamização cultural da
iniciativa da Biblioteca Municipal e alargar a colaboração da Mediateca com
outros Clubes e Projetos da escola.

DOMÍNIO D: Continuação da promoção de atividades de desenvolvimento do
currículo, se possível coordenadas em sede de Conselho Pedagógico.
Continuar a implementar melhorias na sala de informática da Mediateca.
Intensificar o trabalho de digitalização de videogramas, ainda em formato
analógico, numa perspetiva de arquivo e de enriquecimento de recursos para a
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gestão do currículo.
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.
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.

2013/9/25Data de apresentação à direção/
conselho pedagógico

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

Avaliação dos resultados obtidos

1 a) Os catálogos online de informação foram disponibilizados/atualizados, mas
muito centrados em conteúdos da área das ciências naturais/saúde e, ainda não,
na área das humanidades / ciências sociais.

1 b) A disponibilização de conferências TED online foi enriquecida com novos
conteúdos e utilizada, nomeadamente, em aulas de substituição (
http://goo.gl/Ck5D85 ).

2 – No decurso da colaboração com o Projeto de Educação para a Saúde, foi
criada uma secção, na Mediateca, com recursos físicos sobre Alimentação /
Obesidade, Sexualidade e Toxicodependência e informação digital, nos sites da
Mediateca e do PES sobre as mesmas temáticas ( http://goo.gl/WC5ux8 ), cuja
utilização se prevê incentivar no próximo ano letivo.

Ações não concretizadas a implementar

1 a) Disponibilização de mais informação representativa de um maior leque de
áreas temáticas / contextos curriculares, em trabalho colaborativo com docentes.

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

Avaliação dos resultados obtidos

1 a) No âmbito do projeto “Oficina Multimédia”, existiram atividades de produção
de informação com professores e apoio a atividades na área do
teatro/espetáculo. No entanto, existiram poucas solicitações por parte de
docentes e alunos, nesta área.

1 b) Existiu colaboração com o Clube Europeu / Comenius, no campo da
produção de informação digital no site da escola e com representação no Boletim
da Mediateca, que contou com a colaboração de professores e alunos de várias
nacionalidades, em torno da promoção da leitura e dos autores (
http://goo.gl/MhEQE8 ).

Ações não concretizadas a implementar

1 a) Promover ações mais diretas de motivação de docentes e alunos para a
produção de conteúdos digitais, adaptados às atividades letivas e trabalhos no
âmbito curricular e extracurricular.

B. Leitura e literacia

Relatório de execução do Plano de melhoria

B.1 Criação e promoção da competência leitora e dos hábitos de leitura.

Avaliação dos resultados obtidos

1. Foi feita a divulgação de obras e autores, da reponsabilidade de alunos/turmas,
com a colabroação de professores de Portyuguês, em suportes físicos, na
Mediateca. O número de exposições não foi suficiente e não teve, ao contrário,
de anos anteriores, um suporte digital.

2. Os alunos do Projeto de Teatro da Mediateca, apresentaram, ao longo do ano
letivo, leituras dramatizadas e performances no âmbito da promoção dos autores
e da leitura, com grande sucesso junto da comunidade educativa.

3. Os alunos da escola (e alunos e professores de escolas estrangeiras),
participaram com textos próprios e em várias línguas no número especial do
Boletim da Mediateca que teve como tema “Leituras”. Esta atividade foi
dinamizada em coordençaõ com a prof. Ana Pouseiro e em colaboração com
docentes de Português, Inglês, Francês e do Projeto Comenius (Clube Europeu).
O empenho e a adesão dos alunos foi muito satisfatório e o boletim assumiu um
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formato digital online ( http://goo.gl/MhEQE8 ).

Ações não concretizadas a implementar

1. A divulgação física e em formato digital de obras e autores só foi parcialmente
conseguida e, por isso, importa promover a sua continuidade no próximo ano
letivo.

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

Avaliação dos resultados obtidos

- O concurso de leitura “Ler dá Prazer”, promovido em colaboração com a RBE
e a Biblioteca Municipal, com alunos do 3º CEB teve as suas fases internas, na
escola, e a fase final (com as outras escolas do concelho) na Biblioteca
Municipal. Foi grande a satisfação dos alunos participantes e dos encarrgeados
de educação que os acompanharam e será uma atividade que terá
countinuidade. As atividades de preparação do concurso contaram com a
colaboração do PB na disponibilização/aconselhamento de obras literárias e das
professoras Fátima Beja e Ana Pouseiro no trabalho com os professores de
Português e no aconselhamento de estratégias e metodologias de treino de
leitura expressiva.

Ações não concretizadas a implementar

---

C. Projetos, parcerias e atividades de abertura à comunidade

Relatório de execução do Plano de melhoria

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

Avaliação dos resultados obtidos

As sessões de formação (por parte da funcionária da Mediateca) à funcionária da
BE da Escola Básica Frei André da Veiga, ao nível da utilização do
Porbase/Prisma, não se puderam realizar devido à indisponibilidade da
funcionária , durante o período previsto para tal, por motivos imprevistos mas
devidamente justificados.

Ações não concretizadas a implementar

No sentido da promoção de uma progressiva uniformização de procedimentos
entre as duas BE do agrupamento, retomar-se-á a atividade prevista.

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

Avaliação dos resultados obtidos

1. No âmbito do propósito de adaptação e apresentação à comunidade de
espetáculos construídos na escola, pelo Projeto Oficina do Espetáculo da
Mediateca, foi apresentado o Auto da Barca do Inferno, em sessão noturna,
aberta à comunidade, pelo Grupo de Teatro da Mediateca.
Esta atividade proporcionou um trabalho colaborativo com os técnicos do
Auditório Municipal António Chainho (que funciona também como oficina de
formação para os alunos), ao nível da sonoplastia, iluminação e dramaturgia.

2. Foi realizado e colocado online um spot em vídeo de sensibilização para os
perigos da obesidade infantil/juvenil ( http://goo.gl/QznK3a ). Este projeto contou
com a participação dos alunos do Projeto Oficina do Espetáculo da Mediateca
(Grupo de Teatro). A preparação do storyboard foi feita em coordenação com o
Grupo de Trabalho Concelhio de Combate à Obesidade Infantil, no âmbito da sua
parceria com o “Projeto de Educação para a Saúde” da ESMF. Foram entregues
versões digitais em diferentes formatos, deste produto multimédia, à referida
organização concelhia para uso em atividades várias de divulgação dos perigos e
combate à obesidade infantil/juvenil.

Ações não concretizadas a implementar

---

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

Avaliação dos resultados obtidos

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

- Pais, Encarregados de Educação e membros da comunidade, em geral,
participaram nas ações de dramatização feitas pelo Grupo de Teatro da
Mediateca em vários locais da cidade, ao longo do ano letivo.

Ações não concretizadas a implementar

---

D. Gestão da biblioteca escolar

Relatório de execução do Plano de melhoria
Nota: o relatório deverá ser submetido até 15 de julho de 2014.

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

Avaliação dos resultados obtidos

1.Foi promovida a aquisição de estantes / expositores, junto da direção da escola,
com sucesso.

2. A inexistência de verba concedida pela direção determinou a impossibilidade
da atualização do espólio da Mediateca, ao nível de obras de referência, de
literatura juvenil e de recursos digitais.

3. As sessões de formação (por parte da funcionária da Mediateca) à funcionária
da BE da Escola Básica Frei André da Veiga, ao nível da utilização do
Porbase/Prisma, não se puderam realizar devido à indisponibilidade da
funcionária , durante o período previsto para tal, por motivos imprevistos mas
devidamente justificados.

Ações não concretizadas a implementar

- Será necessário proceder-se à atualização do espólio da Mediateca, ao nível de
obras de referência, de literatura juvenil e de recursos digitais.

- No sentido da promoção de uma progressiva uniformização de procedimentos
entre as duas BE do agrupamento, serão promovidas sessões de formação
previstas, entre funcionárias das bibliotecas do Agrupamento, ao nível de
procedimentos técnicos de catalogação.

D.2 Integração e valorização da biblioteca na escola.

Avaliação dos resultados obtidos

Por motivos de gestão das ordens de trabalho do Conselho Pedagógico, a que os
professores bibliotecários são alheios, não foi possível promover, de forma
considerada suficiente, a integração nas ordens de trabalho desse órgão de
momentos de debate/reflexão sobre o papel/impacto da Mediateca na escola e
sobre estratégias e metodologias de uso e produção de informação.

Ações não concretizadas a implementar

Serão retomados os esforços para que a ação enunciada seja possível, em maior
grau, no próximo ano letivo.

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

Avaliação dos resultados obtidos

Foram disponibilizados/atualizados catálogos online de informação foram, mas
muito centrados em conteúdos da área das ciências naturais/saúde e, ainda não,
na área das humanidades / ciências sociais.
A disponibilização de conferências TED online foi enriquecida com novos
conteúdos e utilizada, nomeadamente, em aulas de substituição (
http://goo.gl/Ck5D85 ).
No âmbito da colaboração com o Projeto de Educação para a Saúde, foi criada
uma secção, na Mediateca, com recursos físicos sobre Alimentação / Obesidade,
Sexualidade e Toxicodependência e informação digital, nos sites da Mediateca e
do PES sobre as mesmas temáticas ( http://goo.gl/WC5ux8 ).

Ações não concretizadas a implementar

Disponibilização de mais informação representativa de um maior leque de áreas
temáticas / contextos curriculares, em trabalho colaborativo com docentes.
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N.º total de ações propostas no Plano de
melhoria

18

N.º total de ações implementadas com
sucesso

12

Percentagem de execução do Plano de
melhoria

66.67%

Professor bibliotecário Cipriano Mendes


