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Relatório de avaliação

Contexto e caracterização

1. Contexto

1.1 Escola/agrupamento
603489 Escola Básica de Solum, Coimbra

1.2 Endereço
Rua Infanta D. Maria
3030-330 Coimbra

1.3 Oferta Curricular
Currículo: Português, Estudo do Meio, Matemática, Expressões, Área de Projeto, Educação da Ciadadania,
Apoio ao Estudo e Educação Moral e Religiosa Católica;
Atividades de Enriquecimento Curricular(AEC: Apoio ao Estudo a Inglês, Atividade Física Desportiva,
Expressões (Plástica, Dramática, Tecnológica e Educação Musical), Brincar com a Ciência, O poder dos
números e a Arte de Comunicar

1.4. Dados Escolares

1.4.1. Taxa média de transição/conclusão
100,00%

1.4.2. Taxa de abandono escolar
0,00%

1.4.3. Nº de alunos com apoios educativos
--

2. Intervenientes no processo de avaliação

Ano / Ciclo de Ensino N.º de
Alunos

N.º de
intervenientes

%

Pré-Escolar -- -- --
1.º Ano -- -- --
2.º Ano -- -- --
3.º Ano 64 3 4,69%
4.º Ano 44 6 13,64%

Total 1.º Ciclo 108.0 9.0
5.º Ano -- -- --
6.º Ano -- -- --
Outros cursos * -- -- --

Total 2.º Ciclo 0.0 0.0
7.º Ano -- -- --
8.º Ano -- -- --
9.º Ano -- -- --
Outros cursos * -- -- --

Total 3.º Ciclo 0.0 0.0
10.º Ano -- -- --
11.º Ano -- -- --
12.º Ano -- -- --
Outros cursos * -- -- --

Total 108.0 9.0

Departamento/ outros
intervenientes com funções
pedagógicas

N.º de
Docentes

N.º de
inquiridos

%
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-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
Professores Titulares de Turma 9 9 100,00%

Total 9.0 9.0

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

D. Gestão da biblioteca escolar

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

D.1.1 Integração/ação da BE na escola/agrupamento

Evidências
Resulta de CK5 e infere-se das fontes de informação como o RIA, PE, regimento das BE, PAAA, PAA das
BE, relatórios de atividades do Agrupamento que este integra a BE no seu funcionamento, que o faz de
forma clara e objetiva. Conclui-se das convocatórias do CP e das atas deste órgão que as atividades e
documentos que regulam a BE são objeto de apreciação. Também dos relatórios do Observatório de
Qualidade se infere que a BE está contemplada, sendo avaliada a consecução, no que a esta respeita, dos
objetivos e metas fixadas no PE. Resulta, igualmente, da análise aos relatórios das atividades da BE que
esta desenvolve a sua ação em articulação com a totalidade das turmas, indo ao encontro do previsto no
Currículo (através de atividades como as sessões PNL, de escrita criativa, sobre o ciclo da água, encontro
com o Senhor Presidente da Junta de Freguesia (poder local), sessões de poesia, sobre cidadania, entre
outras. A integração da BE em projetos da Escola, como a Feira Medieval, evidencia que a BE acompanha,
em termos práticos, a ação da Escola, complementando-a.

Pontos fortes identificados
Criação de condições de integração da BE no funcionamento da Escola/Agrupamento, tornando-se presente
nos documentos reguladores do funcionamento do Agrupamento. Neste ano letivo, conforme decisão do CP,
por proposta das PB, passa a estar anexo ao relatório de autoavaliação do agrupamento, considerando-se
como parte integrante do mesmo.

Pontos fracos identificados
Nada a assinalar.

D.1.2 Valorização da BE pelos órgãos de direção, administração e gestão da escola/agrupamento

Evidências
Como resulta da constituição do CP, a BE encontra-se representada no órgão pedagógico do Agrupamento
e conforme se pode ler nas atas das suas reuniões, tudo o que respeita à BE, a saber, o seu regimento, as
planificações mensais das atividades que realiza, o seu relatório, entre outros, são objeto de apreciação. De
salientar que no CP, têm assento o Coordenador de Departamento do 1º Ciclo e a representante dos
Professores Titulares de Turma, elo de ligação com os docentes. Ainda assim, quando necessário, como foi
o caso da apresentação do Projeto "Conhecer a Cidade", a PB e outras entidades reuniram com os
docentes, em Departamento. Maior parte das vezes, privilegiou-se o e-mail como meio mais expedito de
articulação direta com os docentes, fazendo-se, ainda, essa articulação com as Coordenadoras de
Estabelecimento.Tal como se infere de CK17., não é atribuída uma verba específica mensal ou anual à BE,
sendo-lhe facultados, apenas, bens consumíveis, mediante requisição na secretaria e/ou através da
Coordenação de Estabelecimento.
Resulta do horário de abertura da BE e da docente que foi colocada uma professora na BE, assegurando a
sua abertura à hora de almoço, em 4 dias da semana, o que, comparativamente ao ano transato é uma
melhoria.
Ainda assim, resulta da avaliação plasmada nas atas das reuniões da equipa do 1º ciclo que tal se revelou
insuficiente tendo em conta o nível etário das crianças que a BE serve, que são pouco autónomas, e também
o apoio que é necessário dar nas mais diversas tarefas (entre outras, de registo de presenças, de pesquisa,
de expressão plástica,às atividades lúdicas).Como resulta de CK3.9 e 10, há, ainda, a necessidade de
informatizar o catálogo, colocando-o à disposição dos utentes da BE uma vez que este só o está via
Biblioteca Municipal.

Pontos fortes identificados
A BE estar representada no órgão pedagógico do Agrupamento.
A articulação que é feita com as Coordenadoras de Estabelecimento e com os docentes.
A atribuição de horário semanal a uma docente para assegurar a abertura da BE à hora de almoço.

Pontos fracos identificados
Insuficiência de recursos humanos na distribuição de serviço a prestar na BE.
Ausência da informatização do catálogo do fundo documental da BE.
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D.1.3 Resposta da BE às necessidades da escola/agrupamento

Evidências
Ainda que se tenha assinalado D.1.5.4. nos perfis de desempenho, o mesmo não corresponde exatamente,
não havendo, todavia, um item que possa traduzir em bom rigor a realidade da BE. Conforme horário de
abertura da BE, esta não funciona em horário contínuo e alargado, com o apoio da PB ou de um outro
docente ou de um funcionário. Resulta da calendarização semanal que as turmas têm atribuída uma hora
para em contexto turma, sob orientação da respetiva Professora usufruírem da BE, ficando a cargo de cada
docente fazê-lo. Este horário era igualmente utilizado pela PB na dinamização das sessões/atividades mas
dentro dos condicionalismos próprios de quem tem que gerir 2 BE integradas na rede e ainda mais 2 escolas
e um jardim-de-infância. Ainda que dentro desses constrangimentos, a BE conseguiu facultar o
acompanhamento/formação bastantes e registou uma utilização de 100% das turmas/anos de escolaridade.
Todas elas foram objeto de dinamização de atividades (vide relatórios de atividades) e todas elas efetuaram
requisições de livros, variável de turma para turma e de ano para ano/nível de escolaridade, perfazendo um
total de 1250 requisições. Do horário consta a abertura da BE à hora de almoço em 4 dias semanais, sendo
aí feito o apoio em contexto livre.
Infere-se dos relatórios das atividades que a gestão da BE foi feita de forma integrada, rentabilizando
recursos materiais e humanos (ex: Dia de Reis, em que as sessões foram dinamizadas pela docente de
Espanhol do 3º Ciclo). Tal como decorre dos registos de requisições houve lugar à itinerância dos fundos
documentais entre as BE dos 1ºs ciclos e Jardim de Infância. 33,3 % e 44,4% dos docentes (QD4) avalia,
respetivamente com MB e B o acompanhamento aos utilizadores na pesquisa e uso da informação, sendo
que 100% dos alunos (QA4) refere ter esse mesmo apoio, quando dele necessita. Constata-se dos relatórios
de atividades da BE que a mesma planifica atividades com os docentes, algumas delas da iniciativa da BE e
outras da iniciativa dos docentes (ex: sessões PNL, Projeto "Conhecer a Cidade", sessão de escrita criativa,
sessões sobre o Ciclo da água) fazendo apelo à participação direta dos docentes na dinamização de
atividades (ex: sessões de poesia, projeto "conhecer a cidade"). A BE desenvolveu projetos com a escola,
uns da iniciativa da RBE, concelhia ou da própria escola.

Pontos fortes identificados
Rentabilização dos recursos humanos e materiais do Agrupamento.
Apoio aos utilizadores no acesso aos recursos disponíveis na BE.
Articulação feita com os docentes em prol do desenvolvimento das competências dos alunos.
A promoção de uma diversificação cultural.
A participação em projetos nacionais, concelhios e de escola.

Pontos fracos identificados
Ausência de recursos humanos que permitam assegurar o normal funcionamento da BE prestando todo o
apoio que é necessário mesmo em período letivo, rentabilizando, ainda mais os recursos materiais
existentes na BE bem como a sua gestão.

D.1.4 Avaliação da BE na escola/agrupamento

Evidências
A BE implementa um sistema de autoavaliação contínuo, conforme resulta dos relatórios das atividades que
foram sendo realizadas ao longo do ano letivo. Relativamente ao impacto nas aprendizagens, o mesmo foi
sendo aferido quer oralmente, quer por escrito, através da realização de trabalhos (alguns apenas iniciados
na BE e depois concluídos em contexto de sala de aula), conforme se constata daqueles relatórios.
Mediante as opiniões/avaliação recolhida, a BE foi procedendo a ajustes na sua ação.
Refira-se inclusive que as ações de melhoria propostas p.ex no ano transato e objeto de apreciação em CP e
pelos órgãos de direção, este ano puderam, ainda que parcialmente, ser operacionalizadas, tendo sido
profícua a sua análise e discussão por aqueles órgãos de administração e gestão: houve lugar à colocação
de uma docente que assegurou a abertura à hora de almoço durante 4 dias semanais. Também ao nível das
áreas mais fracas apontadas no relatório final - ao nível da literacia digital e das atividades experimentais, foi
colmatada, ainda que não totalmente.
Foi já na sequência da avaliação que foi sendo feita ao longo deste ano e que consta em atas,
designadamente da equipa do 1º Ciclo que foi aprovada, em CP recentemente, por sugestão das PB, a
inclusão no Plano Estratégico do Agrupamento dos pontos fracos que ainda persistem ao nível das BE e que
dependem de uma política estratégica do Agrupamento: afetação de recursos humanos necessários ao bom
funcionamento das BE e de uma verba no orçamento, para renovação do acervo das BE e aquisição de
consumíveis. Conforme ata de CP, o relatório de autoavaliação das BE passa a estar em anexo ao relatório
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de autoavaliação do agrupamento, fazendo, por isso, parte integrante do mesmo, o qual é depois objeto de
análise pelos departamentos/grupos disciplinares. É com base nesse relatório que é, depois, elaborado o
plano estratégico do agrupamento com vista à melhoria e ao benchmarking.

Pontos fortes identificados
O processo de autoavaliação contínuo da BE e a recolha sistemática de informação no decurso do processo
de gestão.
O envolvimento dos órgãos de administração e gestão no processo de autovaliação da BE.

Pontos fracos identificados
Nada a assinalar.

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

D.2.1 Liderança do professor bibliotecário na escola/agrupamento

Evidências
66,7% e 33,3% dos docentes avaliado a capacidade de liderança da PB e o seu desempenho,
respetivamente com MB e B, sendo essas mesmas percentagens de docentes que consideram ser,
respetivamente de MB e B o balanço global do impacto da BE na vida da escola e no apoio ao seu trabalho
enquanto docentes. De salientar que a PB desenvolveu atividades nos 5 estabelecimentos de ensino e das
fontes de informação recolhidas e constantes dos relatórios das atividades e das atas das reuniões da
equipa do 1º ciclo constata-se que, dentro das limitações que a PB tem no desempenho das suas funções, já
mencionadas, conseguiu, ainda assim, ter sucesso na sua ação revelando de per si a sua liderança e
desempenho, já que promoveu um trabalho sistemático com as suas Coordenadoras (do Agrupamento e
Interconcelhia) e ainda com a Coordenadora de Estabelecimento, fez propostas, tomou a iniciativa de ir ao
encontro do preconizado pela missão da BE, garantindo o entroncamento das atividades da BE nos
conteúdos programáticos lecionados, e articulando com os docentes e demais estruturas educativas (veja-se
atas de PB, da equipa do 1º Ciclo, atas do CP, planificações mensais das atividades), rentabilizando
recursos e possibilidades de trabalho na Escola (entre outros, com docentes da Escola/Agrupamento,
assistente operacional, através dos projetos já referidos), desenvolvendo atividades promotoras das
diferentes literacias, diversificando estratégias e introduzindo um processo de melhoria através da
autoavaliação (veja-se o que consta no ponto anterior).

Pontos fortes identificados
Trabalho sistemático e comunicação com os diferentes órgãos e estruturas.
Planificação estratégica e operacional de atividades que vão ao encontro dos conteúdos programáticos.
Apoio e trabalho da BE em articulação com os docentes e com as Coordenadoras do Agrupamento e
Interconcelhia bem como com os elementos da equipa do 1º Ciclo.
Participação efetiva no CP, garantindo a integração da BE nas metas do PE do Agrupamento, bem como no
seu relatório de autovaliação e no seu Plano Estratégico de melhoria.

Pontos fracos identificados
Nada a assinalar.

D.2.2 Adequação dos recursos humanos às necessidades de funcionamento da BE na escola/agrupamento

Evidências
A PB possui formação e competências adequadas ao seu conteúdo funcional, num total de 11,6 pontos,
calculados nos termos do artº 11º nºs 2 e 3 da Portaria 756/2009, além de ter frequentado o Workshop
“Casa das Ciências”, Pordata Base de Dados de Portugal Contemporâneo, formação no âmbito do Projeto
Dormir+ para ler melhor sessão de divulgação “Quadros Interactivos Multimédia”, todas elas com a
chancela da RBE. Para além da formação contínua específica que tem vindo a frequentar desde que iniciou
as suas funções no ano transato, e de ter experiência, quer enquanto equipa, quer enquanto PB (que se vem
aprofundando), resulta do processo individual da docente que esta tem 88,6 horas em TIC, sendo detentora
de habilitações académicas e profissionais que se considera serem uma mais-valia para o desempenho das
funções de PB: Licenciatura de Direito, Curso de Desenvolvimento Pessoal e Social, Formação
especializada em Animação Socioeducativa, em Educação Especial e em Administração e Gestão Escolar e
Educacional, estando a frequentar o Curso de Doutoramento em Psicologia da Educação. Resulta dos
relatórios de atividades e das atas da equipa do 1º Ciclo que foram promovidas as mais diversas atividades,
quer em contexto livre (ex:"Hora do conto", Oficinas de leitura expressiva, atividades de apoio a encontros
com escritores, apoio a alunos em trabalhos de pesquisa, sessões sobre conceitos básicos de informática),
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quer em contexto de aula (almoço literário, Projetos SOBE e Conhecer a Cidade, Sessões de poesia e
escrita criativa, Semana da Ciência, Semana da Leitura, Concursos, Encontros com Escritores e
Ilustradores, feiras do livro), formando os alunos para a utilização da BE (com início no 1º ano e ao longo do
tempo com e através dos "ajudantes da BE" e para as diferentes literacias.
A BE poderia otimizar ainda mais a sua ação se tivesse docente(s) com mais horas na BE e um(a)
funcionário(a) a tempo integral, que não dispõe, conforme se referiu já.

Pontos fortes identificados
Adequação da formação e das competências da PB às funções que exerce.
Trabalho da PB e da docente que foi colocada neste ano em prol do desenvolvimento das mais variadas
literacias e da formação dos alunos para o uso da BE.

Pontos fracos identificados
Ausência de uma funcionária e de mais horas atribuídas a um(a) docente e/ou mais docentes que permitam
otimizar a ação e funcionamento da BE.

D.2.3 Adequação da BE em termos de espaço às necessidades da escola/agrupamento

Evidências
A BE disponibiliza condições de espaço capazes de responder, no seu funcionamento. 55,6% dos docentes
consideraram-nas boas e 44,4% razoáveis. A BE Dispõe de uma mediateca, espaço privilegiado para o
desenvolvimento das sessões, dramatizações e projeções. 100% dos inquiridos (QA4) refere que a área da
BE é adequada para circularem à vontade e, ainda, para realizar bem os seus trabalhos, o que em muito
contribui o tipo de mobiliário que é adequado ao público a que se destina.

Pontos fortes identificados
As condições de espaço.

Pontos fracos identificados
Nada a assinalar.

D.2.4 Adequação dos computadores e equipamentos tecnológicos ao trabalho da BE e dos utilizadores na
escola/agrupamento.

Evidências
Ao nível dos equipamentos, ainda que houvesse uma melhoria em relação ao ano transato porquanto a PB
providenciou pelo funcionamento dos computadores, estes continuam a revelar-se obsoletos, tendo muitos
deles avariado ao longo do ano.
Tal como resulta do documento que elaborado para conhecimento da Direção do Agrupamento, a BE carece
de ter um computador portátil bem como de um projetor que possa ficar adstrita à mesma porquanto utilizou
um dos da Escola, que tinha que requisitar e que havendo apenas dois, estes já de per si se revelaram
insuficientes para as solicitações dos docentes e das 9 turmas que a Escola dispõe.
A necessidade de haver mais recursos humanos para apoiar na exploração dos referidos equipamentos foi
também sentida ao longo do ano letivo e plasmada em ata das reuniões da equipa.

Pontos fortes identificados
Nada a assinalar.

Pontos fracos identificados
Computadores obsoletos.
Ausência de um computador portátil e de um projetor de vídeo que fiquem adstritos ao trabalho da BE,
designadamente para o desenvolvimento das sessões/encontros/formação.
Ausência de uma funcionária e de mais horas atribuídas a um(a) docente e/ou mais docentes que permitam
otimizar a utilização dos equipamentos existentes, necessitando de um maior apoio porque obsoletos.

D.3 Gestão da coleção/da informação.

D.3.1 Planeamento/ gestão da coleção de acordo com a inventariação das necessidades curriculares e dos
utilizadores da escola/agrupamento

Evidências
Tal como consta em anotação à Base de Dados enviada para a RBE, não foi possível à Biblioteca Municipal
proceder ao tratamento do fundo documental existente. Assim teve-se em consideração os dados de
2011/2012. Conforme se afere desses dados, há um acervo significativo, sobretudo ao nível do fundo
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documental. Por outro lado, apesar de se ter feito um inventário desse fundo, concluiu-se haver um conjunto
de situações irregulares, que exigem uma apreciação e decisão por parte daquela Biblioteca, a qual irá afetar
a totalidade desse fundo. Deste modo, para que, em rigor, possa estar devidamente inventariada e
organizada a coleção da BE, torna-se necessário aguardar que seja feito, pela Biblioteca Municipal, o
tratamento do fundo documental da BE.
A não existência de uma verba anual para a BE no orçamento do Agrupamento, facto que levou a que, por
proposta das PB, passasse a figurar como um dos pontos a colmatar no Plano Estratégico de melhoria do
Agrupamento.
A constatação da ausência de um documento que contemplasse todas as orientações da RBE no que
respeita a procedimentos e política documental do Agrupamento, levou a que as PB elaborassem um
documento titulado “Manual de Procedimentos e Política Documental do Agrupamento de Escolas de
Eugénio de Castro”, que será submetido a aprovação em CP próximo.

Pontos fortes identificados
Quantidade de acervo da BE, designadamente no que respeita ao fundo documental à data de 2011/2012.

Pontos fracos identificados
Ausência de uma verba anual para atualização do acervo da BE.

D.3.2 Adequação dos livros e de outros recursos de informação (no local e em linha) às necessidades
curriculares e aos interesses dos utilizadores na escola/agrupamento.

Evidências
Conforme decorre da Base de dados, a coleção não se revela equilibrada em quantidade, entre os suportes
impresso e não impresso e entre diferentes áreas. Ainda assim, revela-se razoável em termos de
diversidade, conforme resulta de QA4 e QD4, sendo adequada à faixa etária a que se destina e tenha sido
objeto de um considerável número de requisições, conforme já descrito.
A BE realizou um trabalho de valorização e motivação para o valor e uso da documentação nas práticas de
ensino aprendizagem (ex: nas Sessões sobre Cidadania, com o livro digital "Cidadania de A a Z", nas
sessões de poesia com os livros desta forma literária existentes nas BE do 1º Ciclo, com os livros do PNL...)

Pontos fortes identificados
Trabalho desenvolvido pela BE como motivação para o valor e uso da coleção na prática educativa e na
aprendizagem dos alunos.

Pontos fracos identificados
Ausência de um equilíbrio em quantidade entre os vários suportes e as diferentes áreas.

D.3.3 Uso da coleção pelos utilizadores da escola/agrupamento

Evidências
Resulta das requisições efetuadas que a BE promoveu a circulação de fundo documental ao nível do 1º
ciclo, não só entre as duas BE integradas na rede (para atividades como o almoço literário, as sessões de
poesia e outras promovidas pela BE e, ainda, para utilização em contexto de sala de aula, com livros do PNL
ou outros, como também para as EB Tovim e Dianteiro e Jardim de Infância da Solum. Também os alunos
requisitaram livros, confirme já referido, uns para fins individuais e outros para fins de realização de trabalho,
este últimos, sobretudo à hora de almoço, em consulta.

Pontos fortes identificados
Circulação de fundos documentais intra e inter escolas/ jardim de infância.
Utilização da coleção na prática educativa ou para fins individuais e de trabalho escolar.

Pontos fracos identificados
Nada a assinalar.

D.3.4 Organização da informação. Informatização da coleção

Evidências
A BE encontra-se organizada de acordo com a CDU. Todavia, dada a situação descrita em D. 3.1. a que
acresce a escassez de recursos humanos que o permitam fazer, não foi, ainda, informatizada a catalogação.

Pontos fortes identificados
Organização da informação de acordo com a CDU.

Pontos fracos identificados
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Ausência de uma inventariação normalizada e de um catálogo informatizado.

D.3.5 Difusão da informação

Evidências
A BE realizou atividades de divulgação de livros, quer em destaque na BE, quer no Blogue que foi criado no
corrente ano, aproveitando o facto de ter uma docente que conseguiu assegurar a sua permanente
atualização. Duas atividades contribuíram para a apresentação e divulgação de livros: "Fico a saber" (entre
outros aspetos sobre a biografia de autores) e "O livrinho da semana", as quais tiveram inclusive impacto na
requisição de livros, já que a escolha dos alunos recaía, maior parte das vezes sobre os livros expostos e/ou
divulgados. No Blogue foram difundidas igualmente as atividades realizadas ao longo do ano, apresentando-
se inclusive outras possibilidades que ampliavam e complementavam as mesmas, com recurso a outros links
e/ou materiais como vídeos.

Pontos fortes identificados
A promoção da coleção.
A criação do Blogue das Bibliotecas do pré-escolar e 1º ciclo.

Pontos fracos identificados
--

Quadro Síntese
D. Gestão da biblioteca escolar

Motivo da escolha do domínio
A escolha recaiu sobre este domínio em virtude de terem sido avaliados os anteriores, sendo este
sequencialmente o que se entendeu que deveria ser avaliado.

Nível obtido
3.67

Ações para melhoria
Providenciar pela informatização do catálogo do fundo documental da BE.

Observações
--

Nível obtido
2.80

Ações para melhoria
Afetar recursos humanos (docentes e um(a) funcionária) que permitam assegurar o normal funcionamento
da BE prestando todo o apoio que é necessário mesmo em período letivo, rentabilizando, ainda mais os
recursos materiais existentes na BE bem como a sua gestão.
Renovar os equipamentos informáticos porquanto os que existem encontram-se obsoletos.
Adquirir um computador portátil e de um projetor de vídeo que fiquem adstritos ao trabalho da BE,
designadamente para o desenvolvimento das sessões/encontros/formação.

Observações
--

Nível obtido
2.86

Ações para melhoria
Afetar uma verba no orçamento do Agrupamento, destinada à renovação do fundo documental/acervo da
Biblioteca.
Manter a concessão de aquisição de consumíveis necessários ao bom funcionamento da BE.
Afetar uma verba anual para atualização do acervo da BE.
Providenciar para que haja um equilíbrio em quantidade entre os vários suportes e as diferentes áreas.

Observações
--

Fontes de evidências
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Neste item pode incluir excertos ou referências de diferentes documentos.
Limite máximo de 2500 caracteres.

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

--

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

--

Documentos de Gestão da BE
(Plano de Ação, Plano Anual de Atividades, acordos de parceria, Política de Desenvolvimento da Coleção, Manual de Procedimentos, Regimento, horário, relatórios, plantas,
inventários, outros)

--

Documentos de funcionamento e dinamização da BE
(Atas/ registos de reuniões/ contactos, registos de projetos/ atividades realizados, estatísticas da BE, materiais de apoio produzidos e editados, catálogo e outras ferramentas
utilizadas, resultados de avaliação da coleção, outros)

--
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Perfis de desempenho

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

D1.1 Integração da BE no funcionamento global da escola e inclusão na formulação e desenvolvimento da
sua missão, princípios e objetivos estratégicos e operacionais:
4. A BE Está bem integrada e contemplada.

D1.2 Reconhecimento do valor da BE pelos órgãos de direção, administração e gestão e garantia de
condições em termos de recursos humanos com qualidade e de verba para o seu funcionamento:
2. Reconhecem com algumas limitações o valor da BE, garantindo algumas condições.

D1.3 A BE assume-se e é entendida como um recurso ativo ao serviço da escola / O professor bibliotecário
integra o CP / Os órgãos de direção, administração e gestão reconhecem o valor da articulação/planificação
entre a BE e os vários departamentos curriculares e demais estruturas de coordenação educativa e
supervisão pedagógica:
4. Sim, por todos./ Sim / Sim, estabelecendo estratégias.

D1.4 A BE faculta serviços e articula atividades/projetos com a escola:
4. Faculta serviços de grande qualidade e articula atividades/projetos com a escola – 80% ou mais avalia
positivamente o trabalho da BE.

D1.5 A BE:
4. Tem horário contínuo e alargado, responde eficazmente, faculta acompanhamento/formação e regista
utilização igual ou superior a 80%.

D1.6 A BE:
4. Implementa um sistema de avaliação sistemático que controla o processo de funcionamento, identificando
pontos fracos e fortes e fomentando a melhoria da qualidade.

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

D2.1 O professor bibliotecário possui formação:
4. Muito adequada ao seu conteúdo funcional, nos termos da legislação vigente (10 pontos ou mais).

D2.2 O professor bibliotecário:
4. Exerce uma liderança forte e uma gestão efetiva, mobilizando a equipa e a escola – 80% ou mais avaliam
muito positivamente este item.

D2.3 A equipa é, no que respeita às competências e número dos seus elementos:
1. Limitada no que respeita às competências e ao número dos seus elementos e necessidades da escola.

D2.4 Condições de espaço, mobiliário e equipamento da BE:
4. A BE apresenta condições muito boas, garantindo uma utilização individual e em grupo e a satisfação das
necessidades dos utilizadores.

D2.5 Nível dos equipamentos tecnológicos (hardware e software) disponibilizados pela BE:
1. Não respondem às necessidades e não estão atualizados – menos de 45% avaliam positivamente este
item.

D.3 Gestão da coleção/da informação.

D3.1 A coleção:
2. Responde razoavelmente às necessidades de informação da escola e é equilibrada nos suportes e
diferentes áreas.

D3.2 Uso da Coleção pelos docentes e alunos no desenvolvimento das suas atividades, para ler, para se
recrear ou para satisfazer necessidades de informação:
4. Muito usada – 80% ou mais dos docentes e 80% ou mais dos alunos recorrem à coleção.

D3.3 O catálogo:
1. Não está informatizado e não inclui recursos em linha.

D3.4 Existe uma política documental definida para a escola e o desenvolvimento da coleção realiza-se, tendo
em conta os princípios definidos na Política de desenvolvimento da coleção (PDC):
4. Sim.



Relatório de avaliação
603489 Escola Básica de Solum, Coimbra
2013/08/23 11:16:48
11/18

D3.5 A BE conta com uma verba anual para atualização da coleção:
1. Não.

D3.6 Existe uma rede partilhada de documentação entre as várias BE/ escolas/JI e, a nível local, com outras
bibliotecas e com a BM:
4. Sim.

D3.7 A BE desenvolve uma política permanente de difusão da informação com o objetivo de divulgar
recursos de informação e incentivar o seu uso:
4. Sim, de forma permanente.
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Secção B

Domínio A. Apoio ao desenvolvimento curricular

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

Relatório de avaliação
A BE apoiou o trabalho realizado pelas atividades de enriquecimento curricular, sobretudo as de Expressão
Dramática, através quer do empréstimo domiciliário do seu fundo documental, quer através da cedência do
espaço para o desenvolvimento das suas aulas. Também ao nível das aulas de Apoio Educativo, o espaço
da BE foi frequentemente utilizado, em contexto de aula. Ainda ao nível da cedência do espaço da BE, foi o
mesmo objeto de utilização por parte de outros elementos da comunidade educativa, a saber: reuniões no
âmbito de estágios ministrados pelos Professores Titulares de Turma, aulas desenvolvidas pelas Estagiárias
e docentes. Estes últimos dispunham de uma calendarização semanal de frequência da BE para, por sua
iniciativa e/ou por iniciativa da BE, dinamizarem sessões de leitura e/ou outras, no âmbito dos seus Projetos
de Turma, tendo a BE sido utilizada, ao longo do ano letivo, por todas as turmas/anos de escolaridade,
desde o pré-escolar ao 4º ano e, como tal por todos os Professores Titulares de Turma. A BE desenvolveu,
também atividades que foram ao encontro dos conteúdos programáticos de vários anos, uns
especificamente solicitados pelos docentes como p.ex. sessões sobre o ciclo da água e outras
disponibilizadas pela BE, entre outras, no âmbito de projetos como o "SOBE" ou "Conhecer a Cidade" ou de
sessões diversas, no âmbito do PNL, de Encontros com Escritores etc. Todos os recursos que foram sendo
produzidos, quer pela Professora Bibliotecária, quer pelas Estagiárias da ESEC (com os/as Professoras
Titulares de Turma ou com a PB) ficaram disponíveis aos docentes para sua utilização em contexto de sala
de aula. Muitas das atividades realizadas na BE foram, inclusive, tiveram continuidade e conclusão na sala
de aula.

Evidências que fundamentam o relatório
As planificações mensais da BE foram sendo objeto de apreciação, ao longo do ano, pelo Conselho
Pedagógico, no qual tem assento o Coordenador de Departamento do 1º Ciclo, a representante dos
Professores Titulares de Turma e a Coordenadora de Educação Especial. Da triangulação dos dados
recolhidos em QD4 e QA4. 88,9% dos docentes considera ser muito boa a capacidade da BE para favorecer
o trabalho com os alunos e a articulação com o currículo, avaliando positivamente o trabalho com os
departamentos, docentes e alunos (66,7% - MB e 33,3% - B), sendo que o contributo dado ela BE para
melhorar a qualidade de trabalho escolar e o nível de competências dos alunos é avaliado por 55,6% com
MB e 44,4% com B. A criação de instrumentos de apoio ao trabalho escolar e aos utilizadores foi
considerada como sendo, maioritariamente Muito Boa, assim como a interação com a Escola. O trabalho
articulado com os docentes e apoio ao desenvolvimento curricular foi considerado como MB por 77,8% dos
professores inquiridos, tendo os mesmos atribuído MB (66,7%) ao balanço global do impacto da BE na vida
da Escola. DE salientar os constrangimentos com que a PB exerce as suas funções, em virtude de não ter
horário exclusivo na BE avaliada, tendo que repartir o seu horário por outra BE integrada na Rede - a da
Escola Básica de Solum - e ainda pelas Escolas periféricas: EB Tovim e EB Dianteiro pelo que considera-se,
ainda assim, como Muito positivo o balanço da sua atividade. No corrente ano letivo iniciou-se, também, o
apoio ao Jardim de Infância da Solum, que passou a fazer parte do Agrupamento. A avaliação das atividades
foi sendo feita igualmente pela equipa das BE do 1º ciclo, ficando registado, nas respetivas atas, o balanço
das atividades realizadas. Também foram elaborados relatórios, de todas as atividades realizadas, dos quais
se pode inferir toda a ação da BE. Resulta claro das fontes de informação recolhidas - relatórios, atas,
PAA,QD4 e QA4, relatório do Agrupamento do PAAA, trabalhos realizados pelos alunos, reuniões informais
com a Coordenadora de Estabelecimento, requisições da sala - que a BE privilegiou sempre uma articulação
estreita com a Escola e desenvolveu as suas atividades com os professores titulares de turma, outros
docentes, como os do Apoio Educativo, Educação Especial e de Enriquecimento Curricular e que produziu
materiais que suportaram as essas mesmas atividades, p. ex: jogos, apresentações, fichas de leitura…

Ações para melhoria
Nada a assinalar.

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

Relatório de avaliação
A BE organizou sessões de formação de utilizadores sobretudo com as turmas do 1º ano de escolaridade, as
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quais contactavam, pela 1ª vez, com a Biblioteca e, ainda, com os "ajudantes da Biblioteca" eles próprios
formadores dos restantes alunos que frequentaram a BE ao longo do ano. Ao nível das TIC, tendo sido um
dos pontos a melhorar identificados no ano transato, tentou colmatar o mesmo, dentro que foi possível, com
os constrangimentos atrás descritos. O facto de ter estado a estagiar na BE uma aluna da ESEC, foi possível
desenvolver ações nesta área. Na impossibilidade de proporcionar as sessões de informática a todos os
alunos, uma vez que se desenvolveram outros projetos como o SOBE e o "Conhecer a Cidade",
proporcionaram-se as mesmas aos alunos dos 1ºs e 2ºs anos, sendo ministrados os conhecimentos básicos
de utilização dos computadores e da internet. De todo o modo, em relação aos restantes anos de
escolaridade importa referir que os seus alunos foram sempre apoiados a esse nível, na BE, durante a hora
de almoço, designadamente na elaboração de trabalhos de pesquisa, alguns deles por sugestão dos
respetivos professores titulares de turma e dentro do que foi possível, atendendo a que estava apenas uma
docente a essa hora, não existindo nenhum outro docente ou funcionária a apoiá-la. De realçar, porém, que
foi profícua a distribuição de serviço na BE a uma docente que assegurou a sua abertura em 4 dias à hora
de almoço, tendo algumas horas, ainda que poucas, extra que permitiram um maior acompanhamento, quer
aos alunos, quer aos docentes, quer à Escola em geral, no âmbito de projetos desta, que a BE integrou.

Evidências que fundamentam o relatório
Há o reconhecimento, pelos docentes, do trabalho realizado pela BE na promoção da leitura e literacias uma
vez que 66,7% avalia-o com MB e 33,3% com B (QD4)
De QD4 resulta, ainda, a avaliação de MB (33,3%) e B (44,4%) na criação de condições de acesso e
acompanhamento aos utilizadores na pesquisa e no uso da informação. 100% dos alunos em QA4 refere
que a equipa os apoia na pesquisa e 78,6% avalia como Bom a informação organizada através da Internet,
sendo que 92,9% considera ser MB o trabalho global da PB/Equipa no apoio à pesquisa de informação e
realização de trabalhos.
Resulta dos relatórios das atividades, a diversificação de ações na BE em prol da promoção das várias
literacias.

Ações para melhoria
Dar continuidade a atividades de literacia digital e alargar aos alunos de outros anos de escolaridade.

Domínio B. Leitura e literacia

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

Relatório de avaliação
A BE disponibiliza uma coleção atual e incentiva o seu empréstimo domiciliário. Desenvolveu um leque
diversificado de atividades de leitura e literacia com todas as turmas e anos de escolaridade (do pré-escolar
ao 4º ano). As atividades que a BE realizou tiveram impacto na aprendizagem dos alunos, promovendo o
gosto pela leitura o desenvolvimento de competências a ela associadas. A BE Apoiou, entre outros, o
desenvolvimento do PNL e de outras atividades em articulação com a totalidade dos Professores Titulares
de Turma e Educadoras de Infância.

Evidências que fundamentam o relatório
Ainda que apenas 22,2% dos docentes considere a atualidade dos fundos documentais como MB, 33,3%
consideram-na boa e 33,3% razoável, 100% dos alunos inquiridos considera que a mesma é atual e tem
informação com qualidade. Os dados estatísticos revelaram um total de requisições de 1250 (alunos) e 60
(professores), tendo-se verificado um aumento em relação ao ano transato, para o que também contribuiu a
abertura da BE à hora de almoço em mais dias do que nesse ano. Verificou-se uma maior percentagem de
requisições feitas em contexto turma com os docentes que desenvolveram um trabalho mais estreito com a
BE, concluindo-se que a BE tem tido um papel essencial a esse nível.
Dos relatórios das atividades que se realizaram, bem como do PAAA, planificações mensais, atas, registo de
sumários das turmas, constata-se não só a diversificação de atividades (entre outras que se realizaram:
almoço literário, encontro com escritores e ilustradores, feiras do livro, sessões PNL, concursos, sessões de
poesia, semana da ciência, sessões sobre conceitos básicos de informática, participação em projetos da
Escola (Feira Medieval, Semana Cultural) e nacionais como o SOBE e "Conhecer a Cidade") como também
o impacto positivo nas aprendizagens feitas pelos alunos, reveladas, além do mais, nos trabalhos que
realizaram. Resulta, assim, das fontes de informação recolhidas que a BE diversificou na sua ação em prol
do desenvolvimento das várias literacias, assim como da leitura.

Ações para melhoria
Nada a assinalar.
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B.2. Integração da BE nas estratégias e programas de leitura ao nível da escola/agrupamento.

Relatório de avaliação
A BE promoveu encontros com escritores ou outros eventos culturais, como feiras do livro, sessões de
poesia, sessões PNL, ou a semana da leitura e da ciência, que aproximaram os alunos dos livros ou de
outros materiais/ ambientes que incentivam o gosto pela leitura, tendo desenvolvido um trabalho com
impacto no crescimento do gosto pela leitura e no desenvolvimento das competências que lhe estão
associadas.
Também a sua participação, na Semana Cultural fez-se, entre outros, com e a partir de um livro promovendo
a sua divulgação e leitura.

Evidências que fundamentam o relatório
A partir das fontes de informação - relatórios de atividades, planificações mensais, atas, registo de sumários
das turmas – verifica-se que a BE desenvolveu as suas atividades em integração com as promovidas pela
Escola/docentes. Mesmo na Semana Cultural, que integrou, a BE deu o seu contributo em torno de um livro
sobre Vicent Van Gogh, e da pintura de girassóis, deste autor, com a escritora e ilustradora daquele livro.
Diga-se, em abono da verdade, que praticamente todas as atividades desenvolvidas pela BE tiveram como
ponto de partida/chegada um livro, incentivando a sua descoberta.

Ações para melhoria
Nada a assinalar a não ser dar continuidade à integração da BE nas estratégias e programas de leitura da
Escola, aprofundando a articulação com os docentes.

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

Relatório de avaliação
As atividades que a BE realizou tiveram impacto na aprendizagem dos alunos, promovendo as suas
competências ao nível da leitura e da literacia. Conforme se referiu houve uma panóplia de sessões em torno
da leitura e das várias literacias.

Evidências que fundamentam o relatório
O impacto das atividades foi aferido por comentários que os alunos fizeram a propósito das atividades
realizadas, da avaliação oral e/ou escrita das mesmas, das respostas que deram nas atividades lúdicas
realizadas, após algumas sessões, demonstrativas da aquisição de conhecimentos, dos poemas que
produziram (p. ex: no Concurso "E se eu fosse um peixe?" As poesias selecionadas a nível escola
arrecadaram os primeiros prémios. Conforme consta do respetivo relatório, tal verificou-se nas turmas que
tiveram sessões de escrita criativa na BE.

Ações para melhoria
Nada a assinalar.

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

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

Relatório de avaliação
No corrente ano verificou-se uma melhoria em relação ao ano transato em virtude de ter sido colocada uma
docente que assegurou a abertura da BE à hora de almoço. Ainda com algumas limitações pois o apoio
prestado por uma única pessoa face às solicitações existentes com alunos deste nível de escolaridade,
pouco autónomos, houve algum apoio/acompanhamento a alunos em contexto livre na realização de
trabalhos e/ou de pesquisa; à organização das atividades da BE, tendo sido dinamizadas atividades ao longo
de cada semana: Hora do Conto e Oficinas de leitura expressiva. Muitas atividades, como as relativas à
preparação dos encontros com os escritores, tiveram lugar, designadamente as relativas à pintura de
cenários e outras de expressão plástica. No que respeita às AEC, a BE foi utilizada sobretudo em contexto
de aula pela Expressão Dramática.

Evidências que fundamentam o relatório
Infere-se da avaliação feita, pela Equipa do 1º Ciclo, nas reuniões e plasmada nas respetivas atas, o balanço
positivo das atividades e os constrangimentos por causa da limitação de recursos humanos que permitam
rentabilizar o apoio e os próprios recursos materiais existentes na BE. Em relação à utilização da sala, infere-
se das requisições feitas.

Ações para melhoria
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Afetação de, pelo menos, 1 docente com horário semanal que permita assegurar a abertura e o normal
funcionamento bem como de 1 assistente operacional a tempo inteiro para o apoio à BE.

C.2. Projetos e parcerias

Relatório de avaliação
A BE desenvolveu o seu trabalho em parceria com o SABE e as restantes BE concelhias, fazendo-se
representar nas reuniões destinadas ao efeito. Realizou atividades em parceria com aquelas BE entre as
quais se destacam: "concurso "Há poesia na Escola?", "E se eu fosse um peixe?", "Semana(s) da Leitura" e
"Dar Poesia a Coimbra".
Houve um trabalho estreito com o CEIFAC que desenvolveu atividades no âmbito dos projetos da BE em
Curso (Projetos SOBE e Conhecer a Cidade) e também com a ESEC (com uma estagiária em Animação
Socioeducativa).

Evidências que fundamentam o relatório
Resulta do Plano Anual de Atividades da BE, a existência da parceria com a Câmara Municipal de Coimbra,
através do SABE (Serviço de Apoio às Bibliotecas Escolares) traduzida, no corrente ano, nos projetos já
referidos, em que a BE participou. Resulta dos memorandos/folhas de presença das reuniões com o SABE
que a PB participou das reuniões concelhias, em representação da BE. Resulta das planificações mensais
da BE e atas das reuniões da equipa da BE do 1º Ciclo, a realização destas atividades, inferindo-se que as
mesmas se revelaram profícuas. Das planificações mensais constata-se a realização das atividades em
parceria com o CEIFAC e ESEC, as quais contribuíram para o sucesso das mesmas.

Ações para melhoria
Aprofundar a articulação com AEC, Associação de Pais/Encarregados de Educação e Pais/Encarregados de
Educação. Dar continuidade ao Projeto "Conhecer a Cidade", ampliando o leque de atividades a outras
vertentes.

Fontes de evidências

Neste item pode incluir excertos ou referências de diferentes documentos.
Limite máximo de 2500 caracteres.

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

--

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

--

Documentos de Gestão da BE
(Plano de Ação, Plano Anual de Atividades, acordos de parceria, Política de Desenvolvimento da Coleção, Manual de Procedimentos, Regimento, horário, relatórios, plantas,
inventários, outros)

--

Documentos de funcionamento e dinamização da BE
(Atas/ registos de reuniões/ contactos, registos de projetos/ atividades realizados, estatísticas da BE, materiais de apoio produzidos e editados, catálogo e outras ferramentas
utilizadas, resultados de avaliação da coleção, outros)

--

Síntese geral da avaliação das BE do agrupamento

O preenchimento deste quadro só se aplica aos Agrupamentos. Apesar de feito no espaço da aplicação da
escola sede, pretende ser uma síntese breve e geral da avaliação realizada ao nível das bibliotecas do
Agrupamento, de modo a facilitar uma visão global do seu desempenho e a adopção de uma política de
gestão integrada que promova o seu desenvolvimento harmonioso e articulado.

Identificar domínio/ subdomínios avaliados e níveis obtidos em cada BE
--

Pontos fortes
--

Pontos fracos



Relatório de avaliação
603489 Escola Básica de Solum, Coimbra
2013/08/23 11:16:48
16/18

--

Ações 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 ações 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 ações 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 ações de melhoria implementadas, após avaliação, para o subdomínio.
--

Recomendações do Conselho Pedagógico
--

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

Ano de incidência da avaliação.
--

Data de apresentação ao Conselho Pedagógico.
--

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

Nível obtido
--

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

Recomendações do Conselho Pedagógico
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--

C.2. Projetos e parcerias

Nível obtido
--

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

Recomendações do Conselho Pedagógico
--

Domínio D. Gestão da biblioteca escolar

Ano de incidência da avaliação.
--

Data de apresentação ao Conselho Pedagógico.
--

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

Nível obtido
--

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

Recomendações do Conselho Pedagógico
--

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

Nível obtido
--

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

Recomendações do Conselho Pedagógico
--

D.3. Gestão da coleção/da informação.

Nível obtido
--

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

Recomendações do Conselho Pedagógico
--

Observações

--


