
Avaliação da Biblioteca Escolar
603355 Escola Básica Eugénio de Castro, Coimbra
2014/07/13 22:41:43
1/4

Avaliação da biblioteca escolar 2009-2013

Relatório de execução do Plano de melhoria

2010

A. Apoio ao desenvolvimento curricular Avaliação

A.1 Articulação curricular da BE com as estruturas de coordenação educativa e supervisão pedagógica e os docentes 3

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

2011

B. Leitura e literacia Avaliação

3.83

2012

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

C.1 Apoio a atividades livres, extra-curriculares e de enriquecimento curricular. 4.00

C.2 Projetos e parcerias 3.75

2013

D. Gestão da biblioteca escolar Avaliação

D.1 Articulação da BE com a escola/agrupamento. Acesso e serviços prestados pela BE. 3.83

D.2 Condições humanas e materiais para a prestação dos serviços. 4.00

D.3 Gestão da coleção/da informação. 3.00

Plano de melhoria

Observações

A. Currículo literacias e aprendizagem

Relatório de execução do Plano de melhoria

Plano de melhoria

Recomendações do conselho pedagógico

0

2014/1/29Data de apresentação à direção/
conselho pedagógico

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

Avaliação dos resultados obtidos

A ação "1. Desenvolver, com a professora de Geografia [Fernanda Moita] e uma
das suas turmas [9º A], um trabalho articulado no âmbito da pesquisa de
informação, em contexto dos conteúdos curriculares (com vista a ser alargado a
toda a escola)" foi implementada positivamente, com êxito, conforme se constata
nos instrumentos de avaliação e respetivos indicadores de execução (registos
dos contactos [oficiais] com a professora [3] - sumários de 30/01/2014,
03/04/2014, 15/05/2014, registados no livro de ponto da biblioteca escolar -,
arquivados no dossiê intitulado "BE: Avaliação 2013/2014", 4 sessões de literacia
da informação e dos média com os alunos na biblioteca, o que se encontra
registado na tabela “Excel” que constitui o registo de frequência da biblioteca,
que foi copiado e arquivado no dossiê referido em momento anterior -, qualidade
dos trabalhos realizados - tendo em consideração os dados recolhidos na ficha
de autoavaliação, após a elaboração dos trabalhos (de 6 grupos), verificámos
que, em geral, um número significativo de alunos (5 grupos) manifestou
apresentar trabalhos com qualidade; delimitaram bem o (sub)tema, a maioria dos
discentes estruturou bem o trabalho (5/6 grupos), manifestando apenas
dificuldades na correta elaboração do índice e na apresentação das referências
(4 grupos); a maioria dos alunos (5 grupos) pesquisou um número considerável
de fontes, um número significativo de estudantes (3 grupos) selecionou as ideias
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principais, indicando as fontes; a maioria dos discentes (5 grupos) utilizou
recursos multimédia adequados ao público-alvo da sua apresentação; a maioria
dos estudantes, contudo, privilegiou a "Internet" na sua pesquisa, em detrimento
de outras (várias) fontes, como livros, uma presença dominante na biblioteca que
lhes serviu de cenário; apenas 1 grupo de discentes apresentou as referências de
sítios em linha conforme lhes havia sido ensinado; nenhum grupo de alunos
procedeu à indicação bibliográfica em conformidade com o que lhe havia sido
explicado (v. gráficos e tabelas arquivados no dossiê previamente mencionado).
Dados os constrangimentos de natureza temporal com que nos deparámos para
desenvolver sessões de literacia da informação e dos média, parece-nos que
conseguimos, ainda que de forma não alargada a diversas turmas, mas bastante
positiva (ousamos afirmar), atingir o nosso objetivo.
Parece-nos, pois, termos conseguido atingir o resultado esperado neste âmbito:
"3. Elevação do nível de literacia da informação e dos média nos alunos.".

Ações não concretizadas a implementar

0

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

Avaliação dos resultados obtidos

A ação "1. Frequência por parte da PB de uma pós-graduação na área da Gestão
das Bibliotecas Escolares (promovida pelo ISLA de Leiria) e divulgação aos
membros da equipa da formação existente na área por parte da PB." foi
implementada positivamente, com êxito.
A PB frequentou e concluiu com êxito a pós-graduação titulada "Gestão das
Bibliotecas Escolares", promovida pelo ISLA de Leiria.
Foram divulgadas pela PB 12 atividades de fomação, por correio eletrónico ou
oralmente (v. dossiê referido em momento precedente).
A ação "2. Precaver junto dos órgãos de decisão da escola, e devidamente
registado nos documentos oficiais da mesma, a melhoria das competências da
equipa da BE, de acordo com a legislação em vigor, apresentando proposta pela
PB em Conselho Pedagógico." foi imlementada positivamente, com êxito, dado
que, tendo ficado aprovados e/ou sido apreciados favoravelmente em CP os
documentos “Plano Estratégico 2013/2014” (CP de 17 de julho de 2013) e o
“Projeto Educativo 2013-2016” (CP de 4 de dezembro de 2013), verificou-se que
a direção envidou esforços no sentido de atingir a meta correspondente (5), tendo
a equipa da BE da escola sede sido composta no ano escolar 2013/2014 por 14
docentes que dispunham de competências em domínios diversificados e que
abrangiam 10 áreas diferentes do conhecimento, permitindo uma efetiva
complementaridade de saberes.
A ação "3. Alargamento do centro de recursos educativos «online», solicitando a
colaboração dos docentes dos diversos departamentos, visando recolher,
organizar e difundir materiais didáticos facilitadores de autoaprendizagem nas
diferentes áreas curriculares." foi implementada positivamente, com êxito, em
virtude de o número de recursos "online", recolhidos, organizados e difundidos
por docentes de diversos departamentos (Línguas, Ciências Sociais e
Humanas, Matemática e Ciências
Experimentais, Expressões), corresponder a 172 e serem oriundos de 13 áreas
diferentes do conhecimento (v. http://biblogueteca.blogspot.pt/).
Assim sendo, atingiram-se de forma bastante satisfatória os resultados esperados
nesta área: "1. Aprofundamento dos conhecimentos pessoais (das PB e da
equipa da BE) através de formação formal ou informal na área da gestão,
Biblioteca Escolar e aprendizagem/trabalho colaborativo/articulação curricular. 2.
Equipa da BE com formação na área das literacias, conforme a legislação em
vigor.".

Ações não concretizadas a implementar

0

B. Leitura e literacia

Relatório de execução do Plano de melhoria

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

Avaliação dos resultados obtidos

0

Ações não concretizadas a implementar

0

B. 2 Atividades e projetos de treino e melhoria das capacidades associadas à leitura.
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Avaliação dos resultados obtidos

0

Ações não concretizadas a implementar

0

C. Projetos, parcerias e atividades de abertura à comunidade

Relatório de execução do Plano de melhoria

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

Avaliação dos resultados obtidos

0

Ações não concretizadas a implementar

0

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

Avaliação dos resultados obtidos

0

Ações não concretizadas a implementar

0

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

Avaliação dos resultados obtidos

0

Ações não concretizadas a implementar

0

D. Gestão da biblioteca escolar

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

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

Avaliação dos resultados obtidos

A ação "1. Dar conta dos problemas identificados à direção em sede de reunião
do Conselho Pedagógico." foi implementada positivamente, com êxito, dado que,
tendo ficado aprovados e/ou apreciados favoravelmente em sede de Conselho
Pedagógico os documentos “Plano Estratégico 2013/2014” (17/07/2013) e
“Projeto Educativo 2013-2016” (04/12/13), contendo os problemas aludidos,
verificou-se que a direção envidou esforços no sentido de resolver os problemas
identificados - "1.Impossibilidade de renovação de equipamentos e atualização da
coleção da BE, bem como dificuldade na aquisição de materiais.
2.Dificuldade/impossibilidade de acesso à BE da escola sede para pessoas
portadoras de deficiência. Pese embora se tenha apresentado uma proposta de
requalificação da BE da escola sede à RBE, com vista à solução de tal problema,
no ano escolar 2012/2013, esta não foi aceite e a obra não foi executada pela
direção. Contudo, a direção comprometeu-se a alterar o espaço da BE para um
piso térreo. 3.Os órgãos de administração e gestão não atribuem anualmente
uma verba para atualização da documentação das BE nem para requalificação do
seu acervo. 4.Incorreções e desatualizações na catalogação." -.
Assim, contribuiu-se para atingir os resultados esperados - "1.Afetação de verba
para o funcionamento das BE que permita, entre outros aspetos, renovar o
equipamento, atualizar a coleção das BE e adquirir materiais necessários ao bom
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funcionamento da mesma. 2.Alteração do espaço da BE para um piso térreo.
3.Correção e atualização do inventário e da catalogação do fundo documental,
em 15%." -. Estas ações devem ter continuidade no ano escolar vindouro, pelo
que passarão a constar no Plano Anual de Atividades.

Ações não concretizadas a implementar

0

D.2 Integração e valorização da biblioteca na escola.

Avaliação dos resultados obtidos

A ação "1.Reiterar a comunicação do problema identificado -
dificuldade/impossibilidade de acesso à BE da escola sede para pessoas
portadoras de deficiência - junto da direção em sede de reunião do Conselho
Pedagógico." foi implementada de forma positiva, com êxito, tendo ficado
registada nas atas de Conselho Pedagógico de 4 de dezembro de 2013, de 17 de
julho de 2013 e de 29 de janeiro de 2014, nos documentos oficiais do
agrupamento – “Projeto Educativo 2013-2016” (4 de dezembro de 2013) e
“Plano Estratégico 2012/2013” (17 de julho de 2013)-, bem como no “Plano de
Melhoria”, apresentado em CP de 29 de janeiro de 2014. Conseguiu-se,
consequentemente, contribuir para atingir o resultado esperado - "2.Alteração do
espaço da BE para um piso térreo.", já que a direção ficou comprometida em
concretizá-la. Ação a concluir no próximo ano letivo.

Ações não concretizadas a implementar

0

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

Avaliação dos resultados obtidos

A ação "1. Comunicar aos órgãos de administração e gestão um orçamento das
necessidades para a atualização da documentação em sede de reunião do
Conselho Pedagógico." foi implementada positivamente, com êxito.
Comunicámos aos órgãos de administração e gestão um orçamento das
necessidades para atualização da documentação e, em sede de Conselho
Pedagógico, tendo ficado registado no “Plano Estratégico 2013/2014”, aprovado
em CP de 17 de julho de 2013, bem como no “Projeto Educativo 2013-2016”,
que foi apreciado favoravelmente em CP de 4 de dezembro de 2013 e
posteriormente aprovado pelo Conselho Geral em reunião de 09/01/2014, o que
teve um impacto muito positivo, pois foi-nos cedida para esse efeito a verba de
609,52€, por oposição ao ano letivo transato, no qual não nos tinha sido
concedida qualquer verba.
A ação "2.(Re)proceder ao inventário e catalogação de 15% do fundo
documental." foi implementada positivamente, com êxito. (Re)procedemos ao
inventário e catalogação de 18,2% do fundo documental (v. inventário do material
não livro, bem como excertos do livro de registo (arquivados no dossiê
anteriormente mencionado), conseguindo, portanto, ultrapassar o que tínhamos
planificado - 15% -.
A ação "3. Estabelecer uma parceria com uma estagiária da Universidade de
Coimbra, com vista ao seu eventual apoio no que respeita à inventariação e
catalogação do fundo documental." foi implementada positivamente, com
sucesso, dado que a estagiária Patrícia Torres iniciou o estágio na nossa
biblioteca em 24/04/2004, tendo procedido, fundamentalmente, à catalogação do
fundo documental (v. registo diário da estagiária, arquivado no dossiê titulado
"Estágio").
Assim sendo, os resultados esperados -"1. Afetação de verba para o
funcionamento das BE que permita, entre outros aspetos, renovar o equipamento,
atualizar a coleção das BE e adquirir materiais necessários ao bom
funcionamento da mesma. 2. [Comprometimento da direção para a] Alteração do
espaço da BE para um piso térreo. 3.Correção e atualização do inventário e da
catalogação do fundo documental, em 15%." - foram alcançados.

Ações não concretizadas a implementar

0

N.º total de ações propostas no Plano de
melhoria

9

N.º total de ações implementadas com
sucesso

9

Percentagem de execução do Plano de
melhoria

100%

Professor bibliotecário Isabel Paula Pedro Brito da Torre


