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Plano de Ação  

2011-12 
 

 

 

Domínio B 

Leitura e Literacia 
 
 

Linhas 

orientadoras 
 

 

 envolvimento direto do aluno-utente: colaboração dos alunos 

nas sugestões de aquisição e na tarefa de promoção da leitura, 

aproveitando o elevado número que acorre ao espaço da BE 

diariamente; 

 integração das atividades de leitura nas atividades 

curriculares  de forma transversal, mas mais particularmente 

em colaboração com o grupo de Português, em atividades como 

Contratos de Leitura e Projetos Individuais de Leitura; 

fomento da leitura didática  (para além do manual) em todas 

as áreas do saber/disciplinas, associando  igualmente obras de 

ficção a informação técnico-científica; 

 associação  da leitura à escrita ; 

aumento da “portabilidade” da BE, nomeadamente 

disponibilizando maletas temáticas para as salas de aula; 

 utilização de novos suportes para a leitura sempre que se 

revelarem eficazes (ex. e-readers, obras em pdf, etc.); 
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Avaliação de 
atividades 
específicas 

Questionários aos 
docentes envolvidos 

Registos da BE 

Avaliação geral do 
domínio B  

(leitura e literacia) 

Questionário da 
RBE a alunos e 

docentes 

Estatísticas de 
utilização (PorBase) 



Seleção de obras da BE 

para a sala de aula (até 

30) feita pelo professor ou 

pela equipa da BE com 

base em indicações deste 

ITEM  DADOS 

Fonte de 

evidências 

Questionário a 6 docentes (de 11) 

Estatísticas  • 23 bibliotecas portáteis pedidas  

• 297 obras 

• 11 professores 

• 5 disciplinas (Português 7; História 1; Filosofia 1; PAI 1 e 

Física 1) 

 

Contexto(s) Lecionação de conteúdos, atividades exploratórias e de 

pesquisa; projetos de leitura, 

Aspetos  (+) Adesão dos alunos, manuseamento direto de livros, 

maior acessibilidade aos recursos, atividade fora da 

rotina 

Aspetos  (-) Alguma carência de recursos-livro em algumas áreas 

temáticas 

observações • nº considerável de BPs pedidas 

• embora limitada a 10% do corpo docente e a 5 

disciplinas 

• oportunidade para os docentes elaborarem as suas 

listas para futuras propostas de aquisição 

• iniciativa a continuar e, se possível , alargar a mais 

docentes/disciplinas  



ITEM  DADOS 

Fonte de evidências Questionários aos docentes (3 de 5) 

docentes 5 (Formação Cívica do 10ºAno) 

alunos todo o 10ºAno (dos docentes que responderam:  113) 

Contexto (s)  Formação Cívica do 10ºAno –  Módulo temático do 2º Período 

Aspetos  (+) Diversidade temática, interesse  e participação ativa dos alunos, recursos disponibilizados, 

clarificação de alguns mitos e pseudo-conhecimento dos alunos sobe o tema 

Aspetos  (-) Falta de tempo e de equipamentos informáticos  

observações Dada a atualidade e importância do tema na educação para a cidadania, faz sentido que esta 

experiência (e os recursos já existentes) seja alargada a toda a componente oferta de escola, 

adaptada à idade de cada nível 

Fomento de boas práticas no uso da internet, em termos de segurança e honestidade 

intelectual através da criação de um guia de orientação letiva (para a lecionação como 

módulo de Formação Cívica) e uma página de recursos  online (sites, imagens, vídeos) 



Concurso anual promovido pela Eudactica  

para várias disciplinas do Ensino Básico com 

fases interturmas e interescolas 

ITEM  DADOS 

Fonte de 

evidências 

Relatório da professora Ana Noválio 

alunos 12 alunos de 8 turmas e 4 disciplinas (maior incidência no 7º Ano e nas 

disciplinas de Português e Francês) 

Aspetos  (+) Entusiasmo dos alunos e o seu desejo de participar  

Aspetos  (-) Dificuldade na integração da 1ª fase do concurso nas atividades letivas; fracos 

resultados na fase interescolas 

observações A profª propõe uma sondagem prévia ao Departamento de Línguas em 

particular (dado o maior envolvimento destas áreas no concurso) sobre as 

vantagens e desvantagens da continuação da atividade 



Jornadas que integraram uma 

série de atividades, ou 

promovidas pela BE ou com a 

sua participação, na cedência 

de espaço, produção gráfica e 

publicitação. Programa 

elaborado e levado a cabo em 

conjunto com o Grupo de 

Português e o Atelier de 

Expressão Dramática. 



Atividade de leitura da 

coleção 7 irmãos 

desenvolvida ao longo do 1º 

e 2º período em turmas do 7º 

e do 8º que culminou com 

um encontro com a autora 

MªJoão Lopo de Carvalho 

ITEM  DADOS 

Fonte de 

evidências 
Questionário a 5 (de 7) professores 

docentes 7  

alunos 159 alunos (segundo os professores questionados) do 7º e 8º 

Contexto (s) Projeto de leitura (para avaliação da exp. oral); atividades de 

pesquisa sobre autores; fichas de leitura; textos sobre as obras 

lidas; formulação de perguntas para a autora 

Aspetos  (+) Meio para enquadramento das atividades de leitura;  boa 

recetividade  das obras propostas; motivação para a leitura; 

expetativa do encontro com a autora; melhor entendimento do 

processo de criação literária; entusiasmo na interpelação da 

autora 

Aspetos  (-) Exiguidade do espaço para a quantidade de alunos no encontro 

com  autora; 

observações • o projeto envolveu os alunos com a leitura (e a escrita sobre 

ela) de uma forma mais ou menos continuada 

• o encontro foi o culminar de uma série de atividades que cada 

professor desenvolveu livremente com as obras propostas 

• a integração de projetos de leitura de uma forma sistemática 

no processo letivo  revela-se  eficaz para promover e orientar 

as leituras dos alunos.  

• propõe-se a integração destes projetos numa atividade 

generalizada ao Básico – Portefólio de leituras 



Concurso de escrita dirigido aos alunos do 12ºAno 

que participaram na visita ao convento de Mafra, 

propondo a articlação entre a realidade da pedra e a 

ficção da palavra 

ITEM  DADOS 

Fonte de evidências Questionário a 2 professores cujos alunos participaram 

docentes 5 (só 2 tiveram adesão dos alunos) 

alunos 17 

Aspetos  (+) Alguns alunos conseguiram, no empenho que puseram na escrita refletir o feedback muito 

positivo que manifestaram aquando da visita e da leitura da obra; outros manifestaram 

entusiasmo perante a possibilidade de ganharem um exemplar de outra obra do autor 

Aspetos  (-) Pouca adesão dos alunos – comparação entre o número de participantes na visita e os textos 

apresentados 

observações Apesar da pouca adesão dos alunos, este tipo de concursos em pequena escala, quando 

integrados na atividade letiva podem fornecer um quebra de rotina às atividades da aula e 

substituirem outros trabalhos – podem, mesmo que não atinjam um quantidade substancial de 

alunos , permanecendo como uma atividade da turma, funcionar como um estímulo à escrita  



200 títulos disponíveis dos catálogos do grupo 

Leya (que congrega diversas editoras na área 

juvenil), de obras direcionadas essencialmente 

para alunos do Básico e Secundário 

ITEM  DADOS 

Fonte de 

evidências 

Registos  da BE 

observações • apesar do número de vendas ter sido inferior ao da última feira (realizada em 

período de Natal e antes das grandes medidas de austeridade) não gorou as 

expetativas 

• atividade positiva em termos de tempo dispendido/benefícios dado que 

potenciou o tema das jornadas 



FREQUÊNCIA E UTILIZAÇÃO DA BIBLIOTECA 

Evidências 

estatísticas 

• 94,4% dos alunos afirma frequentar e/ou utilizar recursos da BE, 60% fá-lo 

de uma forma regular 

• 31 % fá-lo sozinho ou com os colegas 30,3% nos intervalos ou após as aulas, 

enquanto 26 % com acompanhamento de um professor mas apenas 6,2% 

integrado em atividades promovidas pela BE  

observações • número residual de inquiridos (que foram maioritariamente questionados fora do 

espaço da BE) que não frequenta a BE.  

• pela observação e confronto com outras estatísticas a BE é essencialmente um 

espaço para trabalho em pares ou com os professores, e/ou utilização de postos 

informáticos com fins didáticos e de lazer.  

• muitas das atividades promovidas (ex. BE Portátil) não implicaram forçosamente a 

frequência do espaço, embora se continue a não verificar uma sistematização de 

visitas guiadas por não termos o catálogo disponível nos postos dos utilizadores 

Amostra: 392 alunos (162 Básico /230 Sec.);  

12 professores (de 28 questionados) 

Instrumento: questionários da RBE 

Dados estatísticos do programa PorBase/Prisma 

http://avaliacao.rbe.min-edu.pt/?home


REQUISIÇÕES DOMICILIÁRIAS E ÍNDICES DE LEITURA 

Evidências 

estatísticas 

• 75,7% dos inquiridos não faz ou faz raramente requisições domiciliárias de livros, 

embora 65,8% afirme não o fazer por já possuir os livros que lê 

• o rácio de requisições domiciliárias não apresenta grandes alterações em relação ao ano 

passado situando-se em 0,7 por aluno, ligeiramente superior ao de outras escolas secundárias 

da rede concelhia (estatísticas Set.-Março), enquanto o dos professores situa-se em 3 

(maioritariamente manuais escolares) 

• a literatura juvenil continua a ser a requisição mais frequente (305 em 687) 

ultrapassando os filmes (194) e somando 478 em conjunto com a restante literatura (ficção) 

• 87,6% dos alunos inquiridos afirma que os professores os incentivam a ler 

• 100% dos professores inquiridos afirma integrar a BE (e os seus recursos) no 

desenvolvimento de competências de leitura, sendo as situações mais mencionadas incentivar 

os alunos a requisitar livros associados à sua disciplina (45,5%) e requisitar livros para a 

sala de aula (50%) 

observações • os dados indicam que a frequência da BE incide particularmente sobre a frequência da BE para 

utilização do espaço/resursos versus a requisição domiciliária 

• no entanto, a procura de obras de leitura lúdica justifica o investimento na aquisição por 

sugestões e perceção dos gostos/necessidades dos alunos 

• o papel dos professores na orientação e incentivo à leitura parece muito relevante (embora a 

exiguidade da amostra relativize os resultados), sendo por isso fundamental integrar a leitura 

(projetos, orientações, propostas de aquisição) na planificação das atividadades letivas (de 

Português em especial, mas de todas as disciplinas em geral) 



INDICES DE PARTICIPAÇÃO EM ATIVIDADES 

Evidências 

estatísticas 

• 62,1% dos alunos inquiridos afirma ter participado com  professor e/ou 

colegas em atividades de leitura na BE 

• 56% dos alunos participaram em projetos de leitura promovidos pela BE em 

conjunto com os professores e 23,2% em produções para o blog 

• 39% (média das diversas questões) afirma desconhecer as atividades 

• 83,4% dos professores (9) afirma planificar sempre ou regularmente 

atividades em conjunto com a BE 

observações • a taxa de participação em atividades de leitura pode ser considerada razoável no 

universo da amostra (232 em 392) 

• no entanto são ainda muitos os que desconhecem as atividades, o que justifica um 

maior investimento na diversificação das formas da sua divulgação e participação dos 

alunos para o próximo ano letivo 

• a taxa de envolvimento dos professores que corresponde a uma prática de trabalho 

regular com a BE está sem dúvida associada ao facto de responderem ao inquérito (12 

em 28 questionados) 

• constituem porém menos de 9% do corpo docente da escola, não se podendo 

considerar, pela sua exiguidade uma amostra significativa  



ÍNDICES DE SATISFAÇÃO COM OS RECURSOS DOCUMENTAIS DISPONÍVEIS E APOIO À APRENDIZAGEM 

Evidências 

estatísticas 

• 87,5% dos alunos inquiridos afirma encontrar os livros que necessita na BE 

• 100% dos professores afirma que o nível dos recursos documentais na BE para a sua 

disciplina é Bom/Muito Bom 

• 80,3% dos alunos considera que a BE apoia e dá sugestões na pesquisa de livros (sempre 

41,7%/às vezes 38,6%) 

• 90% dos professores considera que a BE apoia os alunos na seleção e no uso e produção 

de informação 

• 90,9% dos professores considera que o trabalho da BE no âmbito da promoção da leitura e 

da literacia è Bom/Muito Bom, 90% considera-o sistemático 

• 90,9% dos professores considera que a BE teve impacto nas competências de leitura dos 

seus alunos 

• 58,1% dos alunos considera que a BE contribuiu muito/razoavelmente para a melhoria das 

suas competências de leitura e dos seus resultados escolares 

observações •  quase todos os indicadores apontam para um elevado índice de satisfação com a BE em termos 

de recursos  e apoio  disponibilizado aos utilizadores, assim como o seu papel na promoção da 

leitura e literacia 

• de salientar a discrepância na percepçã do impacto da Be na melhoria das aprendizagens, em 

que a amostra dos alunos revela uma percepção de impacto bastante inferior dos professores – 

este dado é relevante (42% afirmam que a contribuição é pouca ou nula) dado que a amostra não 

revela em que aspeto a BE falhou em servir como veículo de melhoria das suas aprendizagens 

• Pode-se especular que esperam uma utilização mais orientada/diretiva, enquadrada por 

atividades escolares ou que percepcionam a BE apenas como um espaço de lazer (por exemplo, a 

utilização lúdica – jogos, redes sociais – dos postos informáticos não associada a nenhuma 

aprendizagem formal 



Propostas para o próximo ano letivo 
 investir em atividades-programa que incluam nas planificações projetos continuados de 

leitura (exemplo: Portefólio de Leituras, já proposto ao grupo de Português para o Básico) 

 selecionar e promover atividades-evento sempre que possível no quadro das atividades-

programa (exemplo: encontro com escritores, concursos de escrita) como instrumentais e 

complemento destas 

tentar associar a leitura lúdica à didática, a ficção à documentação científica (exemplo: 

aproveitamento de ficção para a aprendizagem da História; apresentação em Português de 

obras de divulgação científica) 

 integração do programa de Boas Práticas no uso da Internet na educação para a 

cidadania, associando através do professor titular essas práticas à elaboração de trabalhos 

noutras disciplinas (exemplo: combate ao plágio e à consulta superficial das fontes) 

divulgação da BE noutros espaços da escola (exemplo: diaporama nas salas de alunos e 

professores) 

 promover uma formação sistemática de utilizadores quando se resolverem os problemas 

técnicos da disponibilização do catálogo 


