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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 Santa Cruz
7540-121 Santiago do Cacém

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

CEF:
Instalação e Operação de Sistemas Informáticos (Tipo 2)
Instalação e Operação de Sistemas Informáticos (Tipo 4)
Práticas Administrativas (Tipo 3)

Ensino Secundário:
Curso Científico-Humanístico de Ciências e Tecnologias
Curso Científico-Humanístico de Ciências Sócio-Económicas
Curso Científico-Humanístico de Línguas e Humanidades
Curso Profissional de Técnico de Electrónica, Automação e Comando
Curso Profissional de Técnico de Gestão
Curso Profissional de Técnico de Gestão de Equipamentos Informáticos
Curso Profissional de Técnico de Turismo

1.4. Dados Escolares

1.4.1. Taxa média de transição/conclusão
91.60%

1.4.2. Taxa de abandono escolar
6.30%

1.4.3. Nº de alunos com apoios educativos
62

2. Intervenientes no processo de avaliação

Ano / Ciclo de Ensino N.º de
Alunos

N.º de
intervenientes

%

Pré-Escolar -- -- --
1.º Ano -- -- --
2.º Ano -- -- --
3.º Ano -- -- --
4.º Ano -- -- --

Total 1.º Ciclo 0.0 0.0
5.º Ano -- -- --
6.º Ano -- -- --

Total 2.º Ciclo 0.0 0.0
7.º Ano 43 6 13.95%
8.º Ano 44 12 27.27%
9.º Ano 49 -- --

Total 3.º Ciclo 136.0 18.0
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10.º Ano 87 10 11.49%
11.º Ano 50 9 18.00%
12.º Ano 64 5 7.81%

Total Ensino Secundário 201.0 24.0
Outros cursos (CEF, EFA, …) 139 5 3.60%

Total 476.0 47.0

Departamento/ outros
intervenientes com
funções pedagógicas

N.º de
Docentes

N.º de
inquiridos

%

-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
Professores 90 18 20.00%

Total 90.0 18.0

Pais/ encarregados de
educação

N.º N.º de
inquiridos

%

-- -- -- --

Outros a definir N.º N.º de
inquiridos

%

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

Total 0.0 0.0
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Secção A

A. Apoio ao desenvolvimento curricular

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

A.1.1 Cooperação da BE com as estruturas de coordenação educativa e supervisão pedagógica

Evidências
O PB tem assento no Conselho Pedagógico. No entanto, nas reuniões de Conselho pedagógico não existiu,
com carácter de regularidade um ponto para o tratamento de assuntos da Mediateca - apenas em 10% das
reuniões a Mediateca foi contemplada com um ponto específico na ordem de trabalhos. Em nenhuma das
reuniões foi possível ao professor bibliotecário (PB) propor o debate de temas relacionados com estratégias
e metodologias do uso e produção de informação, nem a coordenação de actividades, nomeadamente com
os coordenadores dos departamentos, embora 40% das intervenções do PB fossem solicitações nesse
sentido. Face ao encerramento da Mediateca no período nocturno, decretado pela Direcção da escola (sem
o acordo do PB), verificou-se que 15% das intervenções do PB foram relacionadas com este assunto.
No Regulamento Interno da escola reconhece-se que a Mediateca é um núcleo essencial do
desenvolvimento do currículo escolar.
É reconhecido no Projecto Educativo da Escola, na meta “Valorizar a escola como espaço de formação
alargada”, a intenção de reforçar o papel da Mediateca como núcleo pedagógico da escola.
Tanto no Plano de Acção 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).
Foram feitos dois contactos directos com os Delegados de Grupo e Directores de Turma, através do envio de
documentos, para promoção de actividades de desenvolvimento do currículo, nomeadamente solicitação de
indicação de áreas temáticas em relação às quais a Mediateca poderia fazer um trabalho prévio de selecção
/organização de recursos.

A partir dos inquéritos, no âmbito deste processo de avaliação, verifica-se que 22% dos docentes afirmaram
que, nas suas funções docentes costumam articular e/ou planear actividades 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 actividades de docência; para 14% em
actividades de coordenação de órgãos de gestão intermédia e para 29% no âmbito de projectos da escola.

Relativamente às referências à Mediateca nos Projectos curriculares/Planos de trabalho das turmas,
verificou-se que elas apenas existem, explicitamente, em 3 situações (grupo de Filosofia e Grupo de
Português). Não obstante, existiram contactos directos entre os membros da equipa da Mediateca e
coordenadores de Departamento e de grupo disciplinar, no sentido da coordenação de actividades, mas
apenas relativamente a actividades promovidas pela própria Mediateca.

Pontos fortes identificados
Participação do professor bibliotecário no Conselho Pedagógico
Disponibilidade dos membros da Mediateca para apoio aos professores ao nível da selecção e aquisição de
recursos e programação de actividades de exploração dos mesmos.

Pontos fracos identificados
Insuficiente reflexão sobre o papel da Mediateca na escola e promoção de actividades de articulação de
acções entre a equipa da Mediateca e os coordenadores de órgãos de gestão intermédia, nas reuniões do
Conselho Pedagógico.

Insuficientes referências ao uso da Mediateca (e articulação de actividades com a equipa da Mediateca) nas
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planificações das disciplinas e dos órgãos de gestão intermédia.

A.1.2 Parceria da BE com os docentes responsáveis pelas áreas curriculares não disciplinares (ACND)

Evidências
Verificou-se que, este ano, 17% das actividades de carácter lectivo, na Mediateca, corresponderam a
projectos na área das áreas curriculares não disciplinares. Entre estas, 52% corresponderam a actividades
desenvolvidas no âmbito da Área de Projecto.
Destaque-se o estudo feito pelo professor Bibliotecário conjuntamente com um docente de uma turma de
Área de Projecto do décimo segundo ano para análise do papel/impacto da Mediateca na
formação/desenvolvimento dos alunos ao nível dos “Valores e Atitudes” e “Literacias da informação,
tecnológica e digital”. Destaque-se, ainda, que foram os alunos desta área os maiores utilizadores dos
guiões de pesquisa (Big 6) e de elaboração de trabalhos escritos disponibilizados na Mediateca, com
orientações, sempre que possível, dadas pelo professor bibliotecário.

Pontos fortes identificados
Disponibilidade do professor bibliotecário para acompanhamento dos docentes, no decurso de aulas na
Mediateca.
Existência de documentos de apoio (produzidos pela Mediateca) para apoio às actividades.

Pontos fracos identificados
Insuficiente capacidade da Mediateca para atender a todos os pedidos de aulas no seu espaço.
Inexistência de uma planificação de actividades, por parte da Mediateca, específica para esta área.

A.1.3 Articulação da BE com os docentes responsáveis pelos serviços de apoios especializados e educativos
(SAE)

Evidências
Embora não exista na escola, com carácter de permanência, um serviço de apoio especializado, muitas das
actividades relacionadas com o serviço de psicologia e orientação, de educação para a saúde e de apoio a
alunos com necessidades educativas especiais, tiveram lugar na Mediateca.
Relativamente à orientação vocacional, deu-se continuidade à disponibilização de uma secção de
documentos de apoio a esta tarefa – existente na secção de Pedagogia e Educação. Registe-se que 26%
dos livros dos livros desta secção se relacionam com orientação vocacional e acesso ao ensino superior.
Colaborei com o Projecto de Educação para a Saúde, produzindo e actualizando o seu site na Internet, no
site da escola); organizando uma secção de livros e material audiovisual na Mediateca, dedicada às
actividades do Clube e promovendo a compra de livros sobre temáticas de saúde, no âmbito do Plano
Nacional de Leitura. Através do circuito de TV da escola (da responsabilidade da Mediateca) foram emitidos
vídeos e apresentações multimédia, no contexto de actividades de promoção da saúde e de chamada de
atenção para comportamentos de risco.
Após as obras que permitiram a instalação de um elevador para o 1º piso, a Mediateca tornou-se acessível a
um aluno com deficiências motoras e que pode frequentar a Mediateca, nomeadamente no contexto de
actividades de aulas de apoio, em substituição das aulas de Educação Física.

Pontos fortes identificados
Existência de documentação de apoio e de condições físicas e equipamentos, na Mediateca, para apoio a
actividades desenvolvidas nestas áreas.

Pontos fracos identificados
Insuficiente formalização de contactos com os docentes responsáveis por estas áreas.

A.1.4 Ligação da BE ao Plano Tecnológico da Educação (PTE) e a outros programas e projectos curriculares
de acção, inovação pedagógica e formação

Evidências
Este ano, não integrou a equipa da Mediateca um professor responsável pelos equipamentos informáticos.
No entanto, o antigo membro da equipa, com estas funções, continuou a ser responsável pelo trabalho de
manutenção regular dos recursos informáticos, tarefa que garantiu a estabilidade verificada ao nível do
funcionamento dos equipamentos.
A Equipa do Plano Tecnológico, na verdade, não funcionou. Não foi convocada qualquer reunião da equipa
do Plano Tecnológico, embora a Direcção da escola tenha sido alertada para a sua necessidade por parte do
professor bibliotecário. Esse facto comprometeu a coordenação de actividades de gestão de recursos e
planificação de acções pedagógicas integradas.
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Pontos fortes identificados
A continuidade das tarefas de manutenção regular dos recursos informáticos (por um membro exterior à
equipa da Mediateca) garantiu o excelente funcionamento e a estabilidade dos equipamentos informáticos.

Pontos fracos identificados
A não realização de qualquer reunião da equipa do Plano Tecnológico, embora a Direcção da escola tenha
sido alertada para a sua necessidade por parte do professor bibliotecário. Esse facto comprometeu a
coordenação de actividades de gestão de recursos e planificação de acções pedagógicas integradas.

A.1.5 Integração da BE no plano de ocupação dos tempos escolares (OTE)

Evidências
Devido à grande taxa de ocupação da Mediateca durante os horários lectivos, essencialmente com aulas
que são dadas na Mediateca, não existe a possibilidade de as aulas de substituição serem dadas na
Mediateca. No entanto, os professores dirigem-se à Mediateca, previamente, ou no decurso das aulas e
requisitam recursos, nomeadamente livros e videogramas. Registe-se que 36% dos videogramas para
visionamento na escola foram feitas por professores e se destinaram, fundamentalmente, a este tipo de
aulas.
Porque o Laboratório Multimédia (sala pertencente às instalações da Mediateca), este ano, foi ocupado, na
esmagadora maioria do seu horário, com aulas – já constantes nos horários dos professores – não é
estatisticamente relevante a sua taxa de ocupação relacionada com a OTE. No entanto, a Mediateca fez a
gestão da requisição dos tempos livres (na verdade, muito reduzidos) de salas com equipamento informático
– utilizadas, em grande parte, para este tipo de aulas.

Pontos fortes identificados
Possibilidade dada à Mediateca da gestão dos tempos livres nas salas com equipamento informático – de
forma a compensar a ocupação, quase integral – do Laboratório Multimédia da Mediateca com aulas
inscritas nos horários dos professores.

Pontos fracos identificados
A ocupação do Laboratório Multimédia (da Mediateca) com aulas inscritas nos horários dos professores e a
não estabilização desses horários – o que causou a impossibilidade de disponibilização deste recursos para
os professores interessados – alguns envolvidos nas actividades de OTE.

A.1.6 Colaboração da BE com os docentes na concretização das actividades curriculares desenvolvidas no
espaço da BE ou tendo por base os seus recursos.

Evidências
AULAS NA MEDIATECA:
A Mediateca registou uma grande taxa de ocupação durante os períodos lectivos, nomeadamente com aulas
que se verificam no seu espaço. Em termos de colaboração com o professor bibliotecário /equipa da
Mediateca, 47% dos docentes afirmam ter existido essa colaboração e 60% desses docentes afirmam que
essa colaboração foi positiva (para os restantes 40% essa colaboração afirmou-se mesmo como muito
positiva).
Este ano, verificaram-se 267 aulas na Mediateca. Em termos de disciplinas, Biologia, História, Língua
Portuguesa, Língua Inglesa e Área de Projecto foram responsáveis por metade de todas as requisições de
aulas.
Verificou-se que na maior parte das aulas na Mediateca os alunos são direccionados, preferencialmente,
para a utilização dos computadores.
Assumiu particular importância a quantidade de livros requisitados por turmas do 10º Ano (32,6%),
verificando-se que 70% dos livros foram requisitados por turmas do ensino secundário. A estas turmas
corresponderam 74% de todas as aulas na Mediateca.
Este ano, pelo facto de a Mediateca não ter funcionado durante o horário nocturno, não existiram aulas de
turmas EFA – que, no anterior ano lectivo foram responsáveis por 29% das requisições de livros em situação
de aulas na Mediateca. Importaria reflectir sobre este assunto.
Registe-se que 56% dos docentes utilizam a Mediateca uma ou duas vezes por semana e que 28% o fazem
diariamente. 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
seleccionarem previamente e/ou requisitarem materiais para as salas de aula. Importaria ver este número
crescer nos próximos anos.
A Mediateca dispõe de catálogos de recursos, nomeadamente online, ou consultáveis localmente na
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Mediateca. Registe-se que 50% dos docentes classificam como Bom o conhecimento que têm dos recursos
da Mediateca e que 22% afirmam mesmo ser o seu conhecimento destes recursos muito bom e que 32%
dos docentes já consultaram o catálogo de recursos.
Para 45% dos professores é bom o nível de recursos da Mediateca para apoio à sua prática lectiva e 39%
consideram esse nível como muito bom. Registe-se que, todos os anos, existe um trabalho de colaboração
entre a equipa da Mediateca e os docentes (e também com os alunos) no sentido de serem apuradas as
necessidades em termos de aquisições. Sempre que possível, as solicitações dos utentes são atendidas. Em
termos estatísticos refira-se que 59% dos docentes inquiridos afirmam já ter colaborado com a Mediateca na
selecção de materiais de apoio.

A análise dos recursos disponíveis na Mediateca 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 cabe o maior número de volumes.
Com 37,2% destacam-se os livros de línguas e de literaturas. A literatura corresponde a 57% dos volumes
desta classe (o que constitui um aumento de 5% em relação ao ano passado). A classe 1, que engloba a
Filosofia e a Psicologia, apenas tem um peso de 6%, mas os livros que a compõem são suficientes e a sua
distribuição pelas diferentes temáticas tem-se mostrado adequada. No entanto, existe uma dinâmica no
Grupo disciplinar de Filosofia que incentiva a aquisição e utilização de livros, a que tem correspondido
sempre novas aquisições. O mesmo se passa em relação a quase todas as outras classes, onde 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, surge a necessidade de acrescentar mais
volumes aos existentes. Caberá, também, aos docentes destas áreas uma atitude de maior atenção às
ofertas editoriais e a indicação de livros a adquirir.

REQUISIÇÃO DE LIVROS:
Foram requisitados 2633 livros para consulta na escola – quer para leitura na Mediateca, quer nas salas de
aula – o que correspondeu a um aumento de 6% em relação ao ano lectivo anterior. No entanto este número
está ainda longe do verificado há alguns anos atrás. Com efeito, a partir do anterior ano lectivo começou a
notar-se uma leve inversão na tendência de decréscimo de requisições que se vinha acentuando desde
1999/2000. Se a acentuada diminuição do número de alunos pode justificar, em parte, esta situação de
decréscimo, a causa mais provável poderá ser a insuficiente aposta na utilização de livros para apoio ao
estudo ou realização de trabalhos (quando comparada com a utilização da Internet). Mais uma vez,
estratégias para a inversão desta situação terão que ser encontradas, a partir de uma reflexão nos órgãos da
escola em conjunto com a equipa da Mediateca.
Embora 84% das requisições de livros tenham sido feitas pelos alunos e apenas 14% pelos professores,
registe-se que muitas das requisições dos alunos são feitas na sequência de actividades promovidas pelos
professores nas salas de aula e na Mediateca.
Continua a verificar-se o facto de os alunos do 12º ano consultarem menos livros na escola (4%) mas
compensarem esse facto com a requisição de mais livros para casa, (28,7%).
Este ano lectivo, os alunos do 9º Ano foram responsáveis por 21% das requisições de livros na escola – um
aumento de 4% em relação ao ano anterior. Seria, no entanto, importante que a requisição de livros se
iniciasse com maior intensidade logo a partir do 7º ano (responsável por apenas 6% das requisições).
Continua a ser necessário incentivar a requisição de livros para o apoio à leccionação e aprendizagem nos
cursos CEF, pois os alunos destes cursos apenas foram responsáveis por 3% das requisições.
Nas requisições dos alunos dos cursos profissionais verificou-se um grande decréscimo – de 14,6 % - em
relação ao ano passado. Com efeito, este ano, os alunos apenas foram responsáveis por 8% das
requisições. Importa que se faça uma reflexão sobre este fenómeno.

VIDEOGRAMAS
As requisições de videogramas para visionamento na escola (na Mediateca ou nas salas de aulas) atingiram
as 417, o que representa um aumento de 17% em relação ao ano anterior. A distribuição das requisições
pelos utentes é semelhante à verificada para os empréstimos domiciliários. Destacam-se, no entanto, as
elevadas requisições dos alunos dos cursos profissionais do 12º Ano, o que se pode explicar face à
ocupação de tempos livres ou visionamento de filmes em contexto lectivo. Note-se que já no ano lectivo
anterior estes alunos (então no 11º ano) eram responsáveis por um nível de requisições semelhante.
A maior parte das requisições (93%) corresponde à ficção. Os documentários não são muito requisitados. De
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qualquer modo, os documentários existentes apenas correspondem a 32% dos videogramas disponíveis e
na sua esmagadora maioria estão em VHS, suporte já em desuso. Iniciou-se a transposição de alguns
documentários para o formato DVD, mas trata-se, por um lado, de um processo muito moroso e, por outro, a
maioria dos documentários não apresenta um nível de actualização que justifique essa transposição. De
qualquer modo, existem equipamentos móveis na escola que permitem o visionamento de videogramas em
suporte VHS em todas as salas de aula.

COMPUTADORES / ACESSO À INTERNET
Os 7280 pedidos para utilização dos computadores, a maioria dos quais relacionados com a utilização da
Internet, correspondem a um aumento de 3% em relação às requisições do ano anterior. Parece começar a
verificar-se uma certa estabilização no volume de requisições, após uma tendência de decréscimo do uso
deste recurso iniciada há três anos.
Entre as requisições, 70,6% foram para uso recreativo e 29,4% para apoio à realização de trabalhos.
A maior parte das requisições de computadores foi feita pelas turmas, em situação de aulas na Mediateca
(48,7%), representando as requisições dos alunos 47,6%.
Ao nível de requisições de turmas, intensificou-se, este ano, a predominância das do ensino Secundário
(81%).
Entre as requisições dos alunos para uso recreativo, o maior número coube aos alunos do 3º Ciclo (68,35%).
Já nas requisições para trabalho, existe um equilíbrio entre as requisições dos alunos do 3º Ciclo e as dos
alunos do Ensino Secundário.

Pontos fortes identificados
Continuação da inversão da tendência (iniciada no ano anterior) de decréscimo de requisição de livros que
se vinha acentuando desde 1999/2000.
Foi positivo o facto grupos disciplinares/disciplinas continuarem a incentivar/consolidar o uso da Mediateca
enquanto recurso. Com efeito, registaram-se mais pedidos de requisição da Mediateca do que a capacidade
de resposta do serviço.

Pontos fracos identificados
Este ano, pelo facto de a Mediateca não ter funcionado durante o horário nocturno, não existiram aulas de
turmas EFA – que, no anterior ano lectivo foram responsáveis por 29% das requisições de livros em situação
de aulas na Mediateca. Importaria reflectir sobre este assunto.
Insuficiente requisição de livros, na escola, por parte dos alunos dos cursos CEF e dos cursos profissionais
Embora um número significativo de docentes afirme que integra a Mediateca e os seus recursos nos
trabalhos de pesquisa dos alunos, essa prática não surge contemplada na maior parte das planificações das
disciplinas.
Não existe um suficiente trabalho de planificação de actividades entre a equipa da Mediateca e os docentes,
nomeadamente ao nível dos órgãos de gestão intermédia (Departamentos e Grupos Disciplinares.

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

A.2.1 Organização de actividades de formação de utilizadores

Evidências
No Início do ano e ao longo do ano lectivo foram promovidas visitas guiadas à Mediateca para alunos do 7º e
do 10 º ano, no âmbito das aulas de Estudo Acompanhado, Formação Cívica ou Direcção de Turma. Estas
visitas visaram, essencialmente, familiarizar os utentes com os recursos disponíveis, a sua localização; os
procedimentos básicos de catalogação e os mecanismos de pesquisa existentes. 61% dos alunos inquiridos
declararam já ter participado em actividades para aprender a usar a Mediateca e, entre esses, 86%
afirmaram que, depois dessas actividades, se sentiram mais à vontade para usar a Mediateca. Em termos
globais, 89% dos alunos inquiridos afirmaram que se sentem apoiados pelos membros da equipa da
Mediateca quando utilizam este espaço.
A maior parte dos alunos (46%) utilizam a Mediateca, sozinho ou com colegas, para a realização de
trabalhos e 39% fazem-nos em contextos disciplinares, com a turma e o professor.

Foi feito um estudo desta temática, ao longo do ano, incidindo em quatro grupos de alunos que
desenvolveram actividades na Mediateca no âmbito da Área de Projecto que permitiu chegar a algumas
conclusões importantes.
Assim, a totalidade dos alunos revelaram um bom desempenho na definição das questões/problemas a
tratar; na identificação de palavras-chave e colocação de questões prévias. De igual forma, os alunos
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atingiram um nível de desempenho Bom na identificação de fontes de informação potenciais. No entanto, ao
nível concreto do uso do catálogo da Mediateca, o seu desempenho foi apenas razoável. Já no uso da
Internet para a pesquisa de informação, a totalidade dos alunos apresentou um nível de desempenho bom.
Algumas dificuldades são notórias ao nível da avaliação de dados informativos de acordo com a sua
pertinência e utilidade, a partir de títulos, índices ou resumos e ao nível da extracção de informação
relevante, recorrendo a mecanismos de leitura rápida e percepção global. Aqui o nível atingido foi apenas
razoável.
Ao nível do uso de estratégias adequadas para o registo de informação (notas, resumos, esquemas) apenas
50% dos alunos se situam num nível considerado Bom.

Pontos fortes identificados
A Mediateca é bastante usada pelos alunos para a realização de trabalhos de casa ou de pesquisa, de forma
autónoma e, também, de uma forma significativa em contextos disciplinares, com a turma e os professores.

Pontos fracos identificados
Inexistência, na planificação da Mediateca, de actividades formais de formação de utilizadores, com algum
grau de periodicidade ou dirigidas a grupos específicos de utentes (docentes e alunos).

A.2.2 Promoção do ensino em contexto de competências de informação

Evidências
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.
Em termos de orientações dadas aos alunos durante as actividades de pesquisa na Mediateca, a maioria
dos professores (52%) afirma que essas orientações são fundamentalmente orais. 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” e “Como realizar um trabalho escrito”.
No entanto, 37% dos professores chegam à Mediateca munidos de guiões/orientações por si produzidas –
que, na maioria dos casos – estão em consonância com os guiões disponíveis na Mediateca.

Em termos globais 70% dos docentes classificam como boas as competências que os alunos possuem para
uso autónomo da Mediateca. Na questão da competência dos alunos para a exploração /pesquisa de
recursos e elaboração de trabalhos, apenas 47% dos docentes a avaliam como boa. Quanto ao papel
desempenhado pela Mediateca no desenvolvimento nos alunos deste tipo de competências, 55% dos
docentes consideram que é boa e 39% que é mesmo muito boa.
Quando os alunos recorrem à Mediateca para a realização de trabalhos de pesquisa, quase metade dirigem-
se prioritariamente aos computadores para pesquisa na Internet. Apenas 26% dos alunos pedem ajuda aos
funcionários ou professores da equipa da Mediateca e são ainda menos (17%) os que elegem a ida directa
às estantes como procedimento inicial de pesquisa. Também o recurso inicial à consulta do catálogo da
Mediateca só é privilegiado por 7% dos alunos. De qualquer modo, os alunos apercebem-se da necessidade
de maior formação/apoio neste área, pois 36% consideram ser importante saber mais sobre a organização
de trabalhos escolares e 19% querem saber mais sobre como encontrar a informação de que precisam nos
livros.
Metade dos professores inquiridos classifica as suas competências para uso autónomo da Mediateca e dos
seus recursos com os alunos e 59% classificam, especificamente, as suas competências para explorar
diferentes materiais e usá-los em situações de ensino-aprendizagem igualmente como boas.

Pontos fortes identificados
A Mediateca é bastante usada pelos alunos para a realização de trabalhos de casa ou de pesquisa, de forma
autónoma e, também, de uma forma significativa em contextos disciplinares, com a turma e os professores.

Pontos fracos identificados
Inexistência, na planificação da Mediateca, de actividades formais de formação de utilizadores, com algum
grau de periodicidade ou dirigidas a grupos específicos de utentes (docentes e alunos).

A.2.3 Promoção do ensino em contexto de competências tecnológicas e digitais

Evidências
A existência de um estúdio de vídeo e equipamento de produção vídeo permitiu o desenvolvimento de
acções do projecto da Mediateca “Oficina Multimédia” – apoio a alunos e docentes na produção de
videogramas e conteúdos multimédia, no âmbito de actividades lectivas e de complemento curricular.
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Foi dado apoio a alunos e grupos de alunos ao nível da digitalização e formatação de informação, com
utilização de equipamentos informáticos.
Ao nível da Mediateca, propriamente dita, foi dado apoio a alunos e professores ao nível de procedimentos
de digitalização de imagem e formatação de informação. Este ano, foi dada formação, a grupos de alunos
com aulas na Mediateca ou que realizavam trabalhos e actividades de estudo, na aplicação Prezi (uma
alternativa ao Microsoft Power Point).

Quando os alunos recorrem à Mediateca para a realização de trabalhos de pesquisa, 48% 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.
Apenas 39% dos professores inquiridos classificam as suas competências para uso das TIC como boas.

Pontos fortes identificados
Disponibilização pela Mediateca de um catálogo informatizado dos seus recursos, acessível localmente ou
on-line.
Disponibilização de um estúdio de vídeo, equipamento de registo fotográfico e apoio do professor
bibliotecário na exploração destas tecnologias.

Pontos fracos identificados
Insuficiente trabalho, com os professores, no sentido de utilização das TIC, ao nível da gestão e produção da
informação.

A.2.4 Impacto da BE nas competências tecnológicas, digitais e de informação dos alunos

Evidências
Relativamente ao uso das TIC essa competência é mesmo avaliada como boa por 100% dos docentes.

Ao nível da formação obtida na Mediateca (ou através da Mediateca) no uso de serviço s equipamentos,
67% dos alunos classificam-nas como boas e 26% como médias. Especificamente ao nível da aprendizagem
para explorar diferentes materiais, elaborar trabalhos e apresentá-los, 50% dos alunos classifica as
aprendizagens como médias e 39% como boas.

Ao nível das aprendizagens realizadas na Mediateca, ao nível das TIC, 61% dos alunos inquiridos
classificam-nas como boas e 30% como médias.

O já referido estudo realizado ao longo do ano, incidindo em quatro grupos de alunos que desenvolveram
actividades na Mediateca no âmbito da Área de Projecto, permite avaliar o impacto da utilização da
Mediateca nos trabalhos realizados pelos alunos. Assim concluiu-se que a utilização de diferentes fontes de
informação, impressas ou digitais, foi avaliada como boa para a totalidade dos grupos. Os alunos atingiram o
nível muito bom na selecção de informação de acordo com as tarefas específicas que realizavam; na
utilização criteriosa de imagens e na estruturação dos trabalhos (índice, introdução, desenvolvimento,
conclusão, bibliografia) de acordo com as indicações fornecidas. Também a capacidade de selecção do
estilo apropriado de apresentação em função do tipo de trabalho e dos destinatários, foi avaliado com Bom
para 50% dos grupos e com Muito Bom para os restantes. Ao nível da capacidade de comparação,
avaliação, argumentação e capacidade de espírito crítico o nível atingido pela totalidade dos grupos foi de
apenas razoável. Como muito boa foi avaliada a proficiência técnica de todos na exploração de ferramentas
multimédia, a atestar a apreciação de Bom que todos os docentes inquiridos fizeram da competência dos
alunos para o uso das TIC.

Pontos fortes identificados
A existência de espaços e equipamentos funcionais na Mediateca propicia o desenvolvimento de
aprendizagens – ainda que a maior parte delas sejam decorrentes da própria acção dos utilizadores.

Pontos fracos identificados
A insuficiente planificação conjunta de actividades (entre a equipa da Mediateca e os professores) limitou a
capacidade de percepção do real impacto da Mediateca a este nível - o estudo apenas foi feito com recurso
ao acompanhamento de uma turma de uma disciplina.

A.2.5 Impacto da BE no desenvolvimento de valores e atitudes indispensáveis à formação da cidadania e à
aprendizagem ao longo da vida.
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Evidências
Registe-se que 94% dos docentes consideraram que a Mediateca influencia razoavelmente (44%) ou mesmo
muito (50%) o desenvolvimento de valores e atitudes de convivência, iniciativa, cooperação e autonomia
entre os alunos.

Ao nível dos inquéritos, 70% dos alunos consideram que à medida que vão realizando trabalhos na
Mediateca e utilizando os seus recursos, os seus trabalhos de pesquisa vão melhorando. Uma grande
percentagem de alunos (76%) considera que o trabalho na Mediateca (ou tendo por base os seus recursos)
contribui para que se vão sentido mais seguros e confiantes nas tarefas de pesquisa, consulta e produção de
informação. Uma grande maioria (85%) considera que estas actividades exigem dos alunos uma capacidade
de iniciativa, autonomia e cooperação com os colegas. Também para 94% dos professores existe o
sentimento de que a Mediateca influencia, razoavelmente e/ou muito, o desenvolvimento nos alunos de
valores e atitudes de convivência, iniciativa, autonomia e cooperação.

A partir do estudo realizado ao longo do ano, incidindo em quatro grupos de alunos que desenvolveram
actividades na Mediateca no âmbito da Área de Projecto, concluímos que foi avaliado como Bom ou Muito
Bom o desempenho de todos os grupos ao nível da motivação e interesse pelas tarefas atribuídas; gestão
dos tempos disponíveis para as tarefas e relacionamento cooperativo com os colegas. Com Muito Bom para
todos os grupos foram avaliadas as capacidades de assunção de comportamentos adequados na Mediateca
e respeito pelos direitos de autor – com a identificação por todos das fontes de informação utilizadas e
recusa do plágio.

Pontos fortes identificados
A existência de espaços e equipamentos funcionais na Mediateca e o apoio e intervenção dos membros da
equipa da Mediateca e da funcionária (ao nível da gestão de comportamentos e atitudes) propicia que a
Mediateca tenha algum impacto no desenvolvimento/consolidação de atitudes de cidadania e valorização
dos processos autónomos/orientados de aprendizagem.

Pontos fracos identificados
A insuficiente planificação conjunta de actividades (entre a equipa da Mediateca e os professores) limitou a
capacidade de percepção do real impacto da Mediateca a este nível.

Quadro Síntese
A. Apoio ao desenvolvimento curricular

Motivo da escolha do domínio
--

Nível obtido
2.29

Acções para melhoria
Trabalho muito estreito 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 acções entre a equipa da Mediateca e os coordenadores de
órgãos de gestão intermédia, nas reuniões do Conselho Pedagógico.

Desenvolvimento de acções par 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.
Insuficiente capacidade da Mediateca para atender a todos os pedidos de aulas no seu espaço.
Inexistência de uma planificação de actividades, por parte da Mediateca, específica para esta área.
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 acções pedagógicas
integradas.
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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.

Observações
--

Nível obtido
3.00

Acções para melhoria
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.

Observações
--

Fontes de evidências

Neste item pode transcrever/ incluir excertos de diferentes documentos.
Limite máximo de 1500 carácteres.

Documentos de gestão da Escola/ Agrupamento
(Projecto Educativo, Projecto Curricular, Plano de Acção, Regulamento Interno, Plano Anual de Actividades, relatórios de avaliação, currículos profissionais da equipa da BE,
outros.)

--

Documentos pedagógicos da Escola/Agrupamento
(Planificações dos departamentos, ACND, AEC, SAE, PTE-TIC, OTE, projectos curriculares das turmas, orientações/ recomendações do CP, trabalhos de alunos, resultados
de avaliação dos alunos, outros)

--

Documentos de Gestão da BE
(Plano de Acção, Plano Anual de Actividades, acordos de parceria, Política de Desenvolvimento da Colecção, Manual de Procedimentos, Regimento, horário, relatórios,
plantas, inventários, outros)

--

Documentos de funcionamento e dinamização da BE
(Actas/ registos de reuniões/ contactos, registos de projectos/ actividades realizados, estatísticas da BE, materiais de apoio produzidos e editados, catálogo e outras
ferramentas utilizadas, resultados de avaliação da colecção, outros)

--
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Perfis de desempenho

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

A1.1 A BE:
2. Coopera pontualmente com alguns departamentos curriculares, áreas disciplinares ou conselhos de
turma.

A1.2 A BE:
2. Apoia alguns docentes responsáveis pelas ACND.

A1.3 A BE:
2. Apoia pontualmente os docentes responsáveis pelos apoios educativos

A1.4 A BE:
2. Tem uma participação discreta e limitada no PTE e no desenvolvimento de outros programas e projectos
existentes na escola.

A1.5 A BE:
2. Apoia o plano OTE da escola, dando pontualmente resposta em actividades de substituição na biblioteca.

A1.6 Os recursos da BE são rentabilizados pelos docentes no âmbito da actividade educativa/lectiva:
3. Bastante: 60 a 79% dos docentes recorrem à BE e aos seus serviços.

A1.7 A BE:
3. Produz e difunde alguns materiais de apoio para as diferentes actividades.

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

A2.1 A BE organiza:
2. No início de cada ano lectivo, uma visita à biblioteca com as turmas/ grupos de início de ano/ ciclo, no
sentido de sensibilizar os alunos para a sua utilização.

A2.2 A BE fomenta o ensino em contexto das competências de informação:
2. Pontualmente, em ligação com algumas actividades educativas e projectos curriculares que solicitam o
seu apoio: 45 a 59% dos docentes articulam com a BE.

A2.3 A BE:
3. Apoia algumas acções promotoras do uso das TIC e da Internet.

A2.4 A BE tem impacto nas competências tecnológicas, digitais e de informação dos alunos:
4. Grande: 80% ou mais detém excelentes competências nestes domínios.

A2.5 A BE favorece com o seu trabalho o desenvolvimento de um leque de valores e de atitudes
indispensáveis à formação da cidadania e à aprendizagem ao longo da vida:
4. Visível em 80% ou mais dos alunos.
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Secção B

Domínio B. Leitura e literacia

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

Relatório de avaliação
A Mediateca dispõe de uma colecção vasta e variada em termos de temáticas.
Este ano foi feito um significativo investimento ao nível da aquisição de títulos do Plano Nacional de Leitura.
O empréstimo domiciliário foi incentivado. Em relação ao anterior ano lectivo, verifica-se uma recuperação de
1% no número de empréstimos domiciliários de livros. Em termos de requisições globais, a maior parte
correspondeu às línguas e literaturas (68% do total), onde se registou um aumento de 14% em relação às
requisições feitas no anterior ano lectivo. Registe-se que 18% das requisições no âmbito da Literatura
correspondem a livros adquiridos no âmbito do Plano Nacional de Leitura. Importa continuar a aposta nas
estratégias de estímulo da leitura, reforçadas este ano, no âmbito do Plano Nacional de Leitura, da
responsabilidade do grupo de Português e, também em contextos informais de incentivo à leitura.

São disponibilizados recursos para leitura informativa e recreativa, nomeadamente ao nível das revistas.
Foram promovidas acções de leitura, em colaboração com a Biblioteca Municipal e sessões de leitura por
alunos e professores, na escola.
Foi promovida a escrita criativa, através de concursos literários, na escola.
Foi promovida a divulgação de livros e autores, na Mediateca e online.

Evidências que fundamentam o relatório
Foram promovidas várias acções, ao longo do ano lectivo, neste âmbito, nomeadamente:
Dia da Biblioteca Escolar – Promoção da leitura através de Actividades de Leitura:
- Realização de um Vídeo com leitura expressiva de textos por alunos de Teatro do 8º ano.
- Alunos do 10º Ano partilharam experiências de leitura com alunos do 7º Ano, na Mediateca.
Foi promovido um Concurso de Contos de Natal.
Foram realizadas duas Feiras do Livro.

Foi realizada uma Exposição de livros de Poesia e um “Breve Mural Poético”.
? A actividade “Como de pão para a boca” consistiu no fornecimento aos utentes de bar de poemas que
acompanhavam os seus pedidos.

• Actividades realizadas durante a Semana da Leitura:
? - Leituras Partilhadas (Histórias contadas aos pequeninos, pelo 10º ano)
- Banca de troca de livros usados
- Mural de pensamentos sobre a leitura
- Sabor dos Textos, com a intervenção da mediadora de leitura da Biblioteca Municipal
- Café com Letras (leituras na Sala de Professores)
- Feira do Livro
- Conversas à volta dos Livros (entre alunos do 10º e 8º Ano)
- “Agarrados à Leitura”: alunos lêem textos em diversos locais da escola
- Encontros com o escritor Fábio Ventura.
- “Autor do Mês”: selecção de um autor, apresentação da sua obra e de notas biobibliográficas, com
exposição na Mediateca e, em formato digital, no site da Mediateca.
- “3 Minutos de Leitura”: textos curtos expostos na Mediateca para leitura rápida.
? - Promoção da leitura através de Actividades de Leitura a decorrer nas salas de aula, mediante proposta
de uma das professoras da equipa da Mediateca, enquanto professora responsável pela implementação do
novo programa de Português do 3º Ciclo.
- “Leituras Partilhadas”: Histórias contadas nos infantários, por alunos do 10º Ano.

Acções para melhoria
Realizar avaliações periódicas da colecção, para avaliação de eventuais limitações e necessidades.
Promover o diálogo informal com os alunos, na Mediateca, incentivando-os à leitura.
Consolidar as acções de leitura em voz alta, de leitura partilhada e de animação em torno da leitura, no
sentido de induzir nos alunos comportamentos de leitura.

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



Relatório de avaliação
1509172 Escola Secundária Manuel da Fonseca, Santiago do Cacém
2011/07/30 01:42:10
14/47

Relatório de avaliação
Foi feita ao longo do ano lectivo, através de exposições na Mediateca e online, a divulgação de livros e
autores.
No âmbito do Plano Nacional de Leitura, os livros adquiridos foram utilizados em algumas actividades,
desenvolvidas ao nível do 3º Ciclo do ensino Básico.

Evidências que fundamentam o relatório
Promoção, em colaboração com o grupo de Português, de sessões de leitura pela mediadora de leitura da
Biblioteca Municipal sobre obras que fazem parte do currículo da disciplina no ensino secundário.
Os livros adquiridos este ano e em anos anteriores, no âmbito do Plano Nacional de Leitura, foram utilizados
em algumas actividades, desenvolvidas ao nível do 3º Ciclo do ensino Básico:
- Criação de “cadernos de impressões de leitura” (um por turma), onde os alunos registaram as opiniões e
reflexões suscitadas pelas suas leituras; algumas acompanhadas de ilustrações, num trabalho conjunto com
a disciplina de Educação Visual.
- Os alunos fizeram apresentações orais e por escrito de fichas de leitura dos livros.
- “Conversas à volta dos Livros”: actividade que consistiu na troca de opiniões e experiências de leitura
entre alunos do 3º ciclo e alunos de uma turma do décimo ano.
- “O sabor dos textos”: actividade de promoção à leitura feita pela mediadora de leitura da Biblioteca
Municipal.

“Autor do Mês”: selecção de um autor, apresentação da sua obra e de notas biobibliográficas, com
exposição na Mediateca e, em formato digital, no site da Mediateca.

Acções para melhoria
Consolidar a promoção da leitura e da escrita criativa, nomeadamente com recurso a uma maior colaboração
com técnicos da Biblioteca Municipal.
Direccionar, em colaboração com os docentes, acções de promoção da leitura para os alunos dos cursos
profissionais e dos cursos EFA.

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

Relatório de avaliação
Para 98 % dos alunos, a frequência da Mediateca é habitual. Destes, 26% fazem-no diariamente e 37% uma
ou duas vezes por semana. Verificou-se um aumento de 5% na requisição global de livros. Ao nível das
Línguas e das literaturas, a literatura corresponde a 27% das requisições, nesta classe. Registe-se que 18%
das requisições no âmbito da Literatura correspondem a livros adquiridos no âmbito do Plano Nacional de
Leitura.

Evidências que fundamentam o relatório
As evidências que fundamentam esta secção podem ser encontradas nas secções A.2.1, A.2.2 e D.3.

Acções para melhoria
Promover a utilização dos livros do Plano Nacional de Leitura, em acções de promoção da leitura, em
estreito trabalho com o Departamento de Línguas.
Promoção da leitura de livros ao nível das línguas estrangeiras.

Domínio C. Projectos, parcerias e actividades livres e de abertura à comunidade

C.1. Apoio a actividades 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.
Existiu uma colaboração estreita com a disciplina de Teatro – ao nível da assistência técnica (iluminação,
sonoplastia e cenografia) e produção videográfica.

Evidências que fundamentam o relatório
Exposição sobre a vida e obra de Manuel na Mediateca - enriquecimento do arquivo fotográfico sobre o
autor, na página existente no site da escola.
Painel informativo sobre S. Martinho na Mediateca.
Árvore de Natal virtual multimédia (instalação: imagens de árvores e livros) na Mediateca e circuito TV.
Painel de Natal na Mediateca.
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No âmbito do Dia dos Namorados, apresentação, através do circuito interno de TV da escola, de um filme
alusivo ao tema, realizado pelo professor bibliotecário.
Exposição sobre a vida e obra de Manuel da Fonseca a figurar na Mediateca.
Enriquecimento do arquivo fotográfico sobre o autor, na página existente no site da escola.
Documentário sobre o autor apresentado no circuito de TV da escola.
Participação nas Jornadas Culturais da escola – no âmbito das Comemorações dos 40 Anos de Ensino
Público.

Acções para melhoria
Reforçar a colaboração da Mediateca com o Projecto de Educação para a Saúde, disciplina de Teatro e com
outros clubes e projectos da escola.

C.2. Projectos e Parcerias

Relatório de avaliação
O maior destaque foi dado às Comemorações dos 40 anos de ensino público de nível secundário nos
concelhos de Santiago do Cacém, Sines e Grândola, promovidas pela nossa escola.
Destaque, ainda, para a colaboração com a Biblioteca Municipal no campo da promoção da Leitura, nos
termos referidos nas secções B.1. e B.2.

Evidências que fundamentam o relatório
Actividades de promoção da leitura (já referenciadas nas secções B.1 e B.2) em colaboração com a
Biblioteca Municipal.

- Participação na Comissão das Comemorações, cabendo à Mediateca a responsabilidade da dinamização
de uma plataforma de comunicação e gestão de informação e actividades no Moodle da escola.
- Promoção de uma Mostra artística:
-Criação de um espaço sobre as Comemorações no site da escola, para a promoção, divulgação e gestão de
participações nas actividades.
- Criação do folheto oficial de promoção das comemorações:
- Edição especial do Boletim Media, da Mediateca, sobre a atribuição do nome de antigos professores da
escola a espaços pedagógicos:
- Pintura do retrato de Manuel da Fonseca por um pintor ex-aluno da escola.

Acções para melhoria
Divulgar catálogos da Mediateca na Biblioteca Municipal e promover a divulgação de documentação e
iniciativas da Biblioteca Municipal, na 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
O PB tem assento no Conselho Pedagógico.
No Regulamento Interno da escola reconhece-se que a Mediateca é um núcleo essencial do
desenvolvimento do currículo escolar.
É reconhecido no Projecto Educativo da Escola, na meta “Valorizar a escola como espaço de formação
alargada”, a intenção de reforçar o papel da Mediateca como núcleo pedagógico da escola.
Tanto no Plano de Acção 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
Foram feitos dois contactos directos com os Delegados de Grupo e Directores de Turma, através do envio de
documentos, para promoção de actividades de desenvolvimento do currículo, nomeadamente solicitação de
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indicação de áreas temáticas em relação às quais a Mediateca poderia fazer um trabalho prévio de selecção
/organização de recursos.
Para 98 % dos alunos e para 95% dos docentes a frequência da Mediateca é habitual. Entre estes, 26% dos
alunos e 28% dos professores fazem-no diariamente; 37% dos alunos e 56% dos docentes, uma ou duas
vezes por semana.

O ano passado foi avaliado Domínio D e, reuniram-se, por isso dados estatísticos, ainda válidos:
- Apenas 50% dos Departamentos curriculares fizeram referência à Mediateca nos seus documentos,
correspondendo 50% dessas referências à participação de actividades promovidas pela Mediateca e 50% a
actividades a promover na Mediateca.
- Embora tenham existido actividades de colaboração com grupos disciplinares, propostas pela Mediateca,
apenas relativamente a um dos grupos existem referências explícitas, nos seus documentos internos, a
actividades promovidas em conjunto com a Mediateca.
- Em termos de apreciação, por parte da Directora de então, do apoio concedido pela Direcção à Mediateca
para a sua integração na escola, verificou-se que se consideram implementadas com sucesso 50% das
medidas e que 44% das medidas se consideram implementas mas a requerer acções para melhoria.
- O horário de funcionamento da Mediateca foi considerado Bom por 60% dos professores e Muito Bom por
33%.

O sistema automatizado de recolha de informação (decorrente das actividades de requisição de recursos e
espaços) funciona no sentido da adequação da acção 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.

Acções para melhoria
Promoção de mais actividades de desenvolvimento do currículo, nomeadamente solicitação aos docentes de
indicação de áreas temáticas em relação às quais a Mediateca pode fazer um trabalho prévio de selecção
/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 18 anos muita experiência ao nível da gestão global da Mediateca, complementada com
várias acções de formação na área.
O professor bibliotecário promove acções de uso e produção de informação, nomeadamente ao nível dos
conteúdos vídeo e multimédia
A equipa da Mediateca foi adequada em número, até ao ano passado, e possui competências adequadas ao
seu conteúdo funcional. Este ano não integrou a equipa um professor com competências ao nível da
manutenção dos equipamentos informáticos. No entanto, esse papel foi assegurado (nos mesmos termos)
pelo professor que, neste âmbito, o ano passado integrava a equipa.
De destacar o papel fundamental que a funcionária ao serviço da Mediateca tem desempenhando ao longo
dos anos. Possui formação específica na área, mercê de acções 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, possui um
laboratório multimédia e um estúdio de vídeo. 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 anterior ano lectivo (ano de avaliação deste domínio) revelaram:
- Para 92,5% dos alunos, os espaços e recursos colocados à sua disposição dos alunos 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.
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- 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 interacção da Mediateca com escola, nomeadamente o trabalho directo 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%.
Dados mais actualizados, neste âmbito, encontram-se neste relatório nas secções A.1.1, A.1.6, A.2.1, A.2.4,
A.2.5 e D.3.

Acções para melhoria
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.

D.3. Gestão da colecção/da informação.

Relatório de avaliação
A inventariação das necessidades, em termos de actualização da colecção, 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 colecção é equilibrada e diversificada relativamente às diferentes áreas temáticas.
Foi uma verba para a actualização a documentação.
Os recursos estão integralmente informatizados e classificados segundo sistemas de classificação
normalizados (CDU, para os livros e CD áudio e FIAF para os videogramas)
O catálogo está à disposição dos utentes para consulta informática e, parcialmente, online
Existe um sistema informatizado de gestão integrada que permite a catalogação e indexação de recursos e a
gestão de utilização e de requisições, e uma forma simplificada.
Difusão pela Mediateca de recursos de informação impressos e online (site, sala Moodle, Facebook e blogue
da Mediateca)
É editado o boletim da Mediateca, normalmente sujeito a um tema por número, impresso e online.

Evidências que fundamentam o relatório
LIVROS
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.
Assim, nota-se uma ligeira inversão na tendência de decréscimo no uso de livros como material auxiliar de
estudo e realização de trabalhos, verificada nos últimos anos. Este ano foram requisitados mais 5% de livros
do que no ano anterior. Esta ainda tendência de decréscimo, em parte, fica a dever-se ao papel nuclear que
a pesquisa de informação na Internet assume cada vez mais. Por outro lado o número de alunos, assim
como as turmas de ensino científico-humanístico têm vindo a decrescer nos últimos anos. 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.
Verifica-se que as requisições acompanham, de uma forma geral, a quantidade de livros existentes em cada
área temática. A maior parte das requisições corresponde às línguas e literaturas (68% do total), onde se
registou um aumento de 14% em relação às requisições feitas no anterior ano lectivo. Neste sector, 59% das
requisições correspondem a dicionários. A literatura corresponde a 27% das requisições, nesta classe.
Registe-se que 18% das requisições no âmbito da Literatura correspondem a livros adquiridos no âmbito do
Plano Nacional de Leitura. Importa continuar a aposta nas estratégias de estímulo da leitura, reforçadas este
ano, no âmbito do Plano Nacional de Leitura, da responsabilidade do grupo de Português e, também em
contextos informais de incentivo à leitura.
Observa-se algum desequilíbrio nas requisições de livros das classes 3 (Ciências Sociais), 5 (ciências
puras/exactas) e 6 (Ciências Aplicadas, Saúde, Tecnologias), pois embora exista um número de livros
significativo, as requisições apenas correspondem a 3%, 9% e 1% das requisições totais, respectivamente.
Na classe 7 (Arte, Teatro, Educação Física) verifica-se um significativo número de requisições (5,97%) face à
quantidade de livros existentes (5,67%). Tal se pode explicar com a transversalidade dos livros de arte, que
são utilizados para pesquisa no âmbito de outras disciplinas. Refira-se que, à semelhança do ano lectivo
anterior, 38% das requisições, nesta classe, correspondem a livros de Educação Física, mercê de
actividades de estudo teórico dinamizadas pelos professores de Educação Física.
Continua a ser importante destacar as requisições de livros de Teatro, que este ano corresponderam a 16%
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das requisições da classe 7, mercê não só da inclusão de peças de teatro nos currículos de Língua
Portuguesa e da própria 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.

VIDEOGRAMAS
A maior parte das requisições (93%) corresponde à ficção. Os documentários não são muito requisitados. De
qualquer modo, os documentários existentes apenas correspondem a 32% dos videogramas disponíveis e
na sua esmagadora maioria estão em VHS, suporte já em desuso. Iniciou-se a transposição de alguns
documentários para o formato DVD, mas trata-se, por um lado, de um processo muito moroso e, por outro, a
maioria dos documentários não apresenta um nível de actualização que justifique essa transposição. De
qualquer modo, existem equipamentos móveis na escola que permitem o visionamento de videogramas em
suporte VHS em todas as salas de aula.

CD-ÁUDIO
As requisições de CD-Audio foram de apenas 17 e maioritariamente no campo do Rock/Pop o que
correspondeu a diminuição de 71% em relação ao anterior ano lectivo A não aquisição de novos títulos pode
justificar, em parte, esta quebra. No entanto, o acesso à música é hoje feito pelos alunos, fundamentalmente,
via internet em suporte de ficheiro informático, estando o suporte CD áudio em desuso. Isto mesmo parece
ser justificado pelo facto de a maioria das requisições (76,5%) ser da responsabilidade dos professores e
pelo facto de os alunos mais novos já não procurarem este suporte de informação – apenas existem
requisições de alunos do ensino secundário e homogeneamente distribuídas pelos três anos lectivos.
No entanto, 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: Existem, nomeadamente, 113 CD’s representativos de diversos povos e culturas (que
não são de fácil acesso via internet ou nas discotecas comuns) que podem ser explorados, por exemplo,
numa perspectiva de educação para a multiculturalidade. Existe um dossier pedagógico on-line na secção da
Mediateca no site da escola que remete para esse tema e que permite a audição de excertos de algumas
músicas.

Acções para melhoria
Fornecimento periódico de dados aos docente s e órgãos de gestão intermédia da escola sobre os níveis e
tipos de utilização dos recursos por parte da comunidade educativa, para que daí resultem acções
concertadas de incremento do papel da mediateca como verdadeiro centro de Recursos da escola.
Incentivar, entre os utentes, o hábito do acesso aos catálogos bibliográficos, localmente ou on-line, como
ponto de partida na preparação das aulas e nas actividades de estudo e produção de trabalhos.

Fontes de evidências

Neste item pode transcrever/ incluir excertos de diferentes documentos.
Limite máximo de 1500 carácteres.

Documentos de gestão da Escola/ Agrupamento
(Projecto Educativo, Projecto Curricular, Plano de Acção, Regulamento Interno, Plano Anual de Actividades, relatórios de avaliação, currículos profissionais da equipa da BE,
outros.)

--

Documentos pedagógicos da Escola/Agrupamento
(Planificações dos departamentos, ACND, AEC, SAE, PTE-TIC, OTE, projectos curriculares das turmas, orientações/ recomendações do CP, trabalhos de alunos, resultados
de avaliação dos alunos, outros)

--

Documentos de Gestão da BE
(Plano de Acção, Plano Anual de Actividades, acordos de parceria, Política de Desenvolvimento da Colecção, Manual de Procedimentos, Regimento, horário, relatórios,
plantas, inventários, outros)

--

Documentos de funcionamento e dinamização da BE
(Actas/ registos de reuniões/ contactos, registos de projectos/ actividades realizados, estatísticas da BE, materiais de apoio produzidos e editados, catálogo e outras
ferramentas utilizadas, resultados de avaliação da colecção, outros)

--

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
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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
--

Pontos fortes
--

Pontos fracos
--

Acções para melhoria
--
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Secção C

Domínio A. Apoio ao desenvolvimento curricular

Ano de incidência da avaliação.
--

Data de apresentação ao Conselho Pedagógico.
--

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

Nível obtido
--

Resultados das acções de melhoria implementadas, após avaliação, para o subdomínio.
--

Recomendações do Conselho Pedagógico
--

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

Nível obtido
--

Resultados das acções de melhoria implementadas, após avaliação, para o subdomínio.
--

Recomendações do Conselho Pedagógico
--

Domínio B. Leitura e literacia

Ano de incidência da avaliação.
--

Data de apresentação ao Conselho Pedagógico.
--

Nível obtido
--

Resultados das acções de melhoria implementadas, após avaliação, para o subdomínio.
--

Recomendações do Conselho Pedagógico
--

Domínio C. Projectos, parcerias e actividades livres e de abertura à comunidade

Ano de incidência da avaliação.
--

Data de apresentação ao Conselho Pedagógico.
--

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

Nível obtido
--

Resultados das acções de melhoria implementadas, após avaliação, para o subdomínio.
--

Recomendações do Conselho Pedagógico
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--

C.2. Projectos e Parcerias

Nível obtido
--

Resultados das acções de melhoria implementadas, após avaliação, para o subdomínio.
--

Recomendações do Conselho Pedagógico
--

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 acções 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 acções 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
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
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na Mediateca também no âmbito do Plano Tecnológico.

D.3. Gestão da colecção/da informação.

Nível obtido
3

Resultados das acções 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

--
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QA1. Questionário aos alunos

Nota para o mediador
Nas escolas sem BE própria, as questões devem reportar aos recursos documentais que circulam a partir da BE do agrupamento.

1. Identificação

Masculino 25 54.3%
Feminino 21 45.7%

2. Frequento o ano de escolaridade seguinte:

7.º 6 13.0%
8.º 12 26.1%
10.º 15 32.6%
11.º 8 17.4%
12.º 5 10.9%

2.1 Frequento o Ensino Básico:

Regular 18 100.0%

2.2 Frequento o Ensino Secundário:

Ciências e Tecnologias 15 51.7%
Ciências Socioeconómicas 5 17.2%
Línguas e Humanidades 9 31.0%
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3. Com que frequência costumas usar a biblioteca escolar (BE) ou os seus recursos com o(s) teu(s)
professor(es) ou a seu pedido?

Todos os dias 12 26.1%
Uma ou duas vezes por semana 17 37.0%
Uma ou duas vezes por mês 9 19.6%
Uma ou duas vezes por período 2 4.3%
Muito raramente e de forma irregular 5 10.9%
Nunca 1 2.2%

4. Em que situações mais utilizas a BE ou os seus recursos nas tuas actividades escolares?

Com a turma e o professor, em actividades das disciplinas/ áreas curriculares. 18 39.1%
Com o professor em actividades das áreas curriculares não disciplinares. 1 2.2%
Quando um professor falta, em actividades de substituição. 2 4.3%
Em aulas de apoio. 1 2.2%
Sozinho ou com colegas, para fazer trabalhos – TPC ou outros. 21 45.7%
Noutra situação. 3 6.5%
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5. Quando vais à BE para realizar trabalhos para as disciplinas, tens as indicações necessárias sobre a
tarefa que vais fazer e as sugestões dos documentos que deves utilizar?

Sempre 18 39.1%
Às vezes 26 56.5%
Nunca 2 4.3%

6. Quando tens um trabalho de pesquisa para fazer, como costumas procurar a informação de que precisas?
Indica as três situações mais frequentes.

6.1 Situação 1

Começo por pesquisar no catálogo informatizado da biblioteca. 6 6.7%
Vou às estantes ver os livros com interesse para o assunto que quero tratar. 15 16.7%
Vou pesquisar na Internet. 43 47.8%
Aguardo as indicações do meu professor. 1 1.1%
Peço ajuda a algum professor ou funcionário da BE. 23 25.6%
Começo por consultar uma enciclopédia ou outro livro de carácter geral sobre o tema. 2 2.2%
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6.2 Situação 2
sem respostas

6.3 Situação 3
sem respostas

7. Já participaste em actividades para aprender a usar a BE: localização dos livros, fazer pesquisas, outros?

Sim 28 60.9%
Não 18 39.1%

7.1 Se respondeste Sim, achas que depois dessas actividades te sentes mais à vontade a usar a BE?

Sim 24 85.7%
Não 4 14.3%
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8. Sentes-te apoiado pelo professor-bibliotecário/ equipa da BE quando a utilizas?

Sim 41 89.1%
Não 5 10.9%

9. À medida que vais realizando mais trabalhos na BE ou utilizando os seus recursos, nas várias disciplinas/
áreas curriculares, achas que os teus trabalhos de pesquisa vão melhorando e fazes progressos?

Sim 32 69.6%
Não 14 30.4%

10. O trabalho na BE ou tendo por base os seus recursos, contribui para que te vás sentindo mais seguro e
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confiante nas tarefas da pesquisa, consulta e produção de informação que tens de realizar?

Sim 35 76.1%
Não 11 23.9%

11. Consideras que os trabalhos de pesquisa realizados na BE ou utilizando os seus recursos exigem de ti
capacidade de iniciativa, autonomia e cooperação com os teus colegas?

Sim 39 84.8%
Não 7 15.2%

12. Gostavas de saber mais sobre:
Indica aquilo que consideras mais importante para ti.

Como fazer trabalhos de pesquisa 4 8.5%
Como organizar um trabalho 17 36.2%
Como encontrar a informação de que precisas na Internet 8 17.0%
Como encontrar a informação de que precisas nos livros 9 19.1%
Como apresentar um trabalho em Word, PowerPoint, Movie Maker, outros 7 14.9%
Outra coisa. 2 4.3%
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13. Como classificas as aprendizagens que realizaste através da BE?

13.1 Aprendizagens para usar os serviços e os equipamentos da BE.

Boas 31 67.4%
Médias 12 26.1%
Fracas 3 6.5%

13.2 Aprendizagens para uso das TIC.

Boas 28 60.9%
Médias 14 30.4%
Fracas 4 8.7%



Relatório de avaliação
1509172 Escola Secundária Manuel da Fonseca, Santiago do Cacém
2011/07/30 01:42:10
30/47

13.3 Aprendizagens para explorar diferentes materiais (livros, CD, DVD, Internet), elaborar trabalhos e
apresentá-los.

Boas 18 39.1%
Médias 23 50.0%
Fracas 5 10.9%
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QD1. Questionário aos docentes

Ciclo de Ensino

Ensino Secundário 18 100.0%

1. Com que frequência costuma usar a biblioteca escolar (BE) ou os seus recursos no âmbito das suas
funções docentes?

Diariamente 5 27.8%
Uma ou duas vezes por semana 10 55.6%
Uma ou duas vezes por mês 2 11.1%
Uma ou duas vezes por período 1 5.6%

2. Com que objectivo(s) utiliza a BE ou os seus recursos no seu trabalho docente?
Assinale as três situações mais frequentes que ocorrem consigo

2.1 Situação 1

Ler/ consultar com os alunos obras de referência ou livros específicos. 8 16.3%
Utilizar os computadores com os alunos 13 26.5%
Seleccionar/ requisitar materiais para a sala de aula 12 24.5%
Realizar trabalho pessoal e profissional. 16 32.7%

2.2 Situação 2
sem respostas

2.3 Situação 3
sem respostas
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3. Nas suas funções docentes, costuma articular e/ou planear actividades com o professor bibliotecário ou
com a equipa da BE?

Regularmente 4 22.2%
Ocasionalmente 12 66.7%
Nunca 2 11.1%

3.1 Em caso afirmativo, em que contexto mais acontece essa articulação?

Enquanto docente titular de turma/ grupo de uma disciplina/ área curricular. 12 57.1%
Enquanto coordenador de departamento/ responsável de área. 3 14.3%
No âmbito de determinados projectos/ programas (PNL 6 28.6%

4. Classifique o seu conhecimento sobre os recursos da BE:

Muito Bom 4 22.2%
Bom 9 50.0%
Razoável 4 22.2%
Fraco 1 5.6%
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5. Classifique o nível dos recursos da BE para apoio à sua prática educativa/ lectiva:

Muito Bom 7 38.9%
Bom 8 44.4%
Razoável 2 11.1%
Fraco 1 5.6%

6. Costuma proceder à integração de competências de informação na planificação e tratamento das
diferentes áreas de conteúdo/ unidades de ensino?

Sempre 1 5.9%
Regularmente 8 47.1%
Ocasionalmente 8 47.1%
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7. Na sua prática lectiva, promove a utilização da BE ou dos seus recursos nos trabalhos de pesquisa
efectuados pelos seus alunos?

Sempre 4 22.2%
Regularmente 11 61.1%
Ocasionalmente 3 16.7%

8. Quando utilizam a BE ou os seus recursos, os seus alunos estão munidos das indicações sobre a tarefa
a executar e de sugestões de bibliografia a consultar?

Sempre 10 55.6%
Regularmente 8 44.4%



Relatório de avaliação
1509172 Escola Secundária Manuel da Fonseca, Santiago do Cacém
2011/07/30 01:42:10
35/47

8.1 Como apoio para os trabalhos de pesquisa dos alunos costuma utilizar:
Pode assinalar mais do que uma opção.

O modelo/ guião de pesquisa proposto para a escola/ agrupamento ou usado pela BE. 3 11.1%
Um guião de pesquisa produzido por si. 10 37.0%
Orientações que dá oralmente aos alunos. 14 51.9%

9. Já participou em actividades de formação de utilizadores para o uso da BE, promovidas pelo professor
bibliotecário/ equipa da BE?

Sim 2 11.1%
Não 16 88.9%

10. Já colaborou com o professor-bibliotecário/ equipa na realização de actividades na BE ou em sala de
aula com alguma turma/ grupo?

Sim 9 47.4%
Nunca solicitei colaboração 10 52.6%
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11. Já colaborou com a BE na selecção ou produção de materiais de apoio necessários à condução de
actividades na BE ou em sala de aula?

Sim 10 58.8%
Nunca solicitei colaboração 7 41.2%

12. Se respondeu afirmativamente à questão 10 e 11, que balanço faz da sua experiência de trabalho e de
colaboração com a BE?

Muito positivo 4 40.0%
Positivo 6 60.0%
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14. Como classifica as suas competências pessoais para o uso autónomo da BE ou dos seus recursos com
os seus alunos?

14.1 Competências para usar os serviços e equipamentos da BE.

Boas 9 50.0%
Médias 9 50.0%

14.2 Competências para uso das TIC.

Boas 7 38.9%
Médias 9 50.0%
Fracas 2 11.1%

14.3 Competências para explorar diferentes materiais (livros, CD, DVD, Internet) e usá-los em situação de
ensino-aprendizagem.

Boas 10 58.8%
Médias 7 41.2%
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15. Como classifica, em geral, as competências para o uso autónomo da BE ou dos seus recursos, por parte
dos seus alunos?

15.1 Competências para usar os serviços e equipamentos da BE.

Boas 12 70.6%
Médias 5 29.4%

15.2 Competências para uso das TIC.

Boas 17 100.0%

15.3 Competências para explorar diferentes materiais (livros, CD, DVD, Internet), elaborar trabalhos e
apresentá-los.

Boas 8 47.1%
Médias 8 47.1%
Fracas 1 5.9%
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16. Como avalia o contributo dado pela BE para o desenvolvimento nos alunos deste tipo de competências?

Muito Bom 7 38.9%
Bom 10 55.6%
Razoável 1 5.6%

17. Assinale entre os seguintes tipos de materiais/ ferramentas, aquele(s) que já alguma vez utilizou por sua
iniciativa ou sugestão da BE:

Maleta Pedagógica 1 2.9%
Lista seleccionada de sítios Web 7 20.6%
Guia como elaborar um trabalho 7 20.6%
Guião de pesquisa 4 11.8%
Webquest 4 11.8%
Catálogo da BE 11 32.4%
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18. Em que medida considera que a BE influencia, nos seus alunos, o desenvolvimento de valores e
atitudes de convivência, iniciativa, cooperação e autonomia?

Muito 9 50.0%
Razoavelmente 8 44.4%
Pouco 1 5.6%
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GO1. Grelha de observação – Valores e atitudes

1. Manifesta autonomia no trabalho
(p. ex. não está sempre a pedir ajuda)

3 2 50.0%
4 2 50.0%

2. Manifesta motivação e interesse pelas tarefas atribuídas
(p. ex. mostra-se focado na tarefa e não se dispersa)

3 2 50.0%
4 2 50.0%

3. Segue as orientações e sugestões dadas pelo docente ou pela equipa da BE.

3 1 25.0%
4 3 75.0%
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4. Gere de forma adequada o tempo disponível para a tarefa.

3 4 100.0%

5. Trabalha de forma adequada em grupo, ajuda os colegas.

3 2 50.0%
4 2 50.0%

6. Partilha ideias e conhecimentos com os outros colegas.

3 2 50.0%
4 2 50.0%
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7. Assume um comportamento adequado na biblioteca (p. ex., revela cortesia no tratamento, segue as
regras de utilização da BE).

4 4 100.0%

8. Interage em ambientes em linha, cumpre regras de utilização e adopta comportamentos de segurança na
utilização da Internet.

4 4 100.0%

9. Respeita os direitos de autor, identificando a autoria das fontes de informação utilizadas e recusando o
plágio.

4 4 100.0%

Nota
A grelha pode ser usada numa mesma ocasião ou em situações distintas; pode ser utilizada para registo individual ou relativo às competências globalmente demonstradas por
um determinado grupo. Devem ser seleccionadas as competências (em função do ano/ ciclo de escolaridade) mais significativas para a observação a realizar. Esta análise
pode ser realizada em colaboração com o docente da turma. A grelha pode também ser utilizada para obter uma perspectiva diacrónica sobre um determinado aluno ou grupo
de alunos. Neste caso, no cabeçalho identifica-se o aluno/ os alunos e nas colunas indica-se a data em que é realizada a observação, possibilitando o registo do panorama ao
longo de um ano lectivo, por exemplo. Assim, a primeira observação corresponderá à situação inicial do aluno ou grupo de alunos, servindo de referência e de elemento de
comparação na análise evolutiva. Nos 1º e 2º ciclos do Ensino Básico algumas das competências listadas devem ser trabalhadas com o apoio do professor e/ou da BE.O
registo das observações diz respeito ao total de níveis 1, 2, 3 ou 4 atribuídos em cada item ao conjunto dos alunos ou grupos observados. Se se pretender discriminar essas
observações por grupo ou aluno, terão de ser enviados aos responsáveis pela observação tantos exemplares quantos os grupos ou alunos a observar.
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GO2. Grelha de observação – Literacias da informação, tecnológica e digital

1. Define a questão ou problema a tratar, através de diálogo, identificação de palavras-chave, levantamento
do que já conhece sobre o tópico, colocação de questões, outros.

4 4 100.0%

2. Identifica fontes de informação potenciais e formas de lhes aceder.

4 4 100.0%

3. Consulta o catálogo da BE ou de outras bibliotecas.

2 4 100.0%

4. Localiza livros e outros recursos na biblioteca.

3 4 100.0%

5. Pesquisa informação na Internet e noutros suportes digitais (CD, DVD, CD-ROM, outros).

4 4 100.0%

6. Regista as referências bibliográficas dos documentos utilizados.

4 4 100.0%

7. Utiliza os dados informativos de um texto ou obra para a escolher/ rejeitar de acordo com o seu conteúdo
e utilidade, através da análise dos títulos e subtítulos, índices, resumos, outros.

2 4 100.0%

8. Avalia a relevância, fiabilidade e validade da informação nos diferentes recursos.

3 4 100.0%

9. Localiza e extrai informação de diferentes suportes e tipos de documentos, recorrendo à percepção
global e à leitura rápida e em diagonal do seu conteúdo, seguindo ligações preferenciais, outros.

2 4 100.0%

10. Utiliza estratégias adequadas para registo de informação (toma notas, faz resumos, selecciona excertos,
identifica frases e palavras-chave, realiza esquemas, outros).

3 2 50.0%
4 2 50.0%

11. Apresenta e comunica a outros, explorando diferentes ambientes e meios de comunicação, os
resultados dos seus trabalhos.

4 4 100.0%
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Nota
A grelha pode ser usada numa mesma ocasião ou em situações distintas; pode ser utilizada para registo individual ou relativo às competências globalmente demonstradas por
um determinado grupo. Devem ser seleccionadas as competências (em função do ano/ ciclo de escolaridade) mais significativas para a observação a realizar. Esta análise
pode ser realizada em colaboração com o docente da turma. A grelha pode também ser utilizada para obter uma perspectiva diacrónica sobre um determinado aluno ou grupo
de alunos. Neste caso, no cabeçalho identifica-se o aluno/ os alunos e nas colunas indica-se a data em que é realizada a observação, possibilitando o registo do panorama ao
longo de um ano lectivo, por exemplo. Assim, a primeira observação corresponderá à situação inicial do aluno ou grupo de alunos, servindo de referência e de elemento de
comparação na análise evolutiva. Nos 1º e 2º ciclos do Ensino Básico algumas das competências listadas devem ser trabalhadas com o apoio do professor e/ou da BE.O
registo das observações diz respeito ao total de níveis 1, 2, 3 ou 4 atribuídos em cada item ao conjunto dos alunos ou grupos observados. Se se pretender discriminar essas
observações por grupo ou aluno, terão de ser enviados aos responsáveis pela observação tantos exemplares quantos os grupos ou alunos a observar.
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T1. Grelha de análise de trabalhos escolares dos alunos

1. Utiliza diferentes fontes de informação, impressas ou digitais

3 4 100.0%

2. Selecciona informação relevante de acordo com a tarefa/ tema abordado.

4 4 100.0%

3. Combina de forma adequada informação recolhida em diferentes fontes.

3 4 100.0%

4. Distingue entre facto e opinião.

3 4 100.0%

5. Compara, avalia e produz argumentos e pontos de vista, revelando espírito crítico.

2 4 100.0%

6. Aprofunda, por sua própria iniciativa, a tarefa inicialmente proposta.
(p. ex, recorre a outras leituras e a outras fontes para além das indicadas)

3 4 100.0%

7. Selecciona o estilo apropriado de acordo com o tipo de trabalho e os destinatários.

3 2 50.0%
4 2 50.0%

8. Utiliza imagens com critério, devidamente relacionadas com os conteúdos e legendadas.

4 4 100.0%

9. Organiza o documento de acordo com um índice ordenado de que fazem parte uma introdução, um
desenvolvimento (eventualmente dividido em partes ou capítulos) e uma conclusão.

4 4 100.0%

10. Recorre sempre que necessário à inclusão de notas, ligações para páginas Web ou anexos,
devidamente sinalizados.

3 4 100.0%

11. Regista as referências dos documentos utilizados numa bibliografia.

4 4 100.0%

12. Selecciona as modalidades de apresentação da informação mais adequadas aos fins a que se propõe –
apresentação electrónica, portefólio, trabalho escrito, cartaz, registo sonoro, vídeo, outros.
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4 4 100.0%

13. Manifesta criatividade e proficiência técnica na exploração das ferramentas necessárias à produção
multimédia.

4 4 100.0%

Nota
A grelha pode ser usada numa mesma ocasião ou em situações distintas; pode ser utilizada para registo individual ou relativo às competências globalmente demonstradas por
um determinado grupo. Devem ser seleccionadas as competências (em função do ano/ ciclo de escolaridade) mais significativas para a observação a realizar. Esta análise
pode ser realizada em colaboração com o docente da turma. A grelha pode também ser utilizada para obter uma perspectiva diacrónica sobre um determinado aluno ou grupo
de alunos. Neste caso, no cabeçalho identifica-se o aluno/ os alunos e nas colunas indica-se a data em que é realizada a observação, possibilitando o registo do panorama ao
longo de um ano lectivo, por exemplo. Assim, a primeira observação corresponderá à situação inicial do aluno ou grupo de alunos, servindo de referência e de elemento de
comparação na análise evolutiva. Nos 1º e 2º ciclos do Ensino Básico algumas das competências listadas devem ser trabalhadas com o apoio do professor e/ou da BE. O
registo resultante da análise de trabalhos escolares diz respeito ao total de níveis 1, 2, 3 ou 4 atribuídos em cada item ao conjunto dos trabalhos analisados. Se se pretender
discriminar esses resultados por grupo ou aluno, terão de ser enviados aos responsáveis pela análise tantos exemplares quantos os trabalhos dos grupos ou alunos a
analisar.


