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1. Síntese dos resultados dos questionários 1.1. Alunos
Da amostra de:
208 alunos (7º ao 12º+Curso Profissional)

Frequentam a BE:
Todos os dias 10.2%
Uma ou duas vezes por semana 28.3%
Uma ou duas vezes por mês 13.7%
Uma ou duas vezes por período 11.2%
Muito raramente e de forma irregular 29.8%
Nunca 6.8%
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1. Síntese dos resultados dos questionários 1.1. Alunos

Respondem que…

(+) A área da BE é adequada para circular à vontade e realizar os
trabalhos: 74,9 % sim

(+) Na BE existe documentação variada: CDs, DVDs, internet:
80,8% sim

(-)O horário da BE é adequado e responde às suas necessidades
de acesso: 52,7% não

(-) Já participou em sessões de trabalho organizadas pela equipa
e destinadas a usar a BE ou a consultar, pesquisar e produzir
informação: 52,4% não
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1. Síntese dos resultados dos questionários 1.1. Alunos
Avaliam os recursos documentais existentes na BE ou o que
esta faz circular na escola e a forma como correspondem às
suas necessidades e interesses
interesses::
(+) obras de referência (dicionários e enciclopédias):
enciclopédias): 64
64,,7%
B/MB
revistas:: 16
16%
% insuficiente
(-) jornais e revistas

Médias dos indicadores:
MB
B
S
I

MB: 13,3 %
B: 36,5%
S: 33,9%
I: 14,1%
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1. Síntese dos resultados dos questionários 1.1. Alunos

Classificam o trabalho global da equipa no acesso à
BE, no apoio à pesquisa de informação e na realização
de trabalhos como:

Muito Bom: 7.5%
Bom: 40.0%
Suficiente: 39.5%
Insuficiente: 13.0%
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1. Síntese dos resultados dos inquéritos 1.2. docentes
Da amostra de:
36 professores (18 Básico+18 Secundário/Profissional)
54
54,,5% considera a gestão da BE eficaz e capaz de favorecer muito o
trabalho com os alunos e a articulação com o currículo, enquanto que
45
45,,5% afirma que medianamente
medianamente..
Num balanço global do impacto da BE na vida da escola e no apoio ao
seu trabalho enquanto docentes:
docentes:
Muito Bom: 5.6%
Bom: 65.6%
Suficiente: 5.6%
Insuficiente: 3.1%
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1. Síntese dos resultados dos inquéritos 1.2. docentes
Sobre as condições de acesso e os recursos disponibilizados pela BE:
(+) Área, organização do espaço, mobiliário existente e condições de
acomodação nas deslocações com alunos: 80,6% B/MB
(+) Diversidade da colecção em áreas temáticas e em suportes, incluindo
recursos organizados em linha: 81,3% B/MB
(+) disponibilização de informação (diversos indicadores) : 78,8
78,8--79,2%
B/MB
(-) Horário de abertura da BE: 38,2% INSUFICIENTE

Total dos indicadores:
MB: 55
B:154
B:154
S: 61
I:17
I:17
N/R: 37
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1. Síntese dos resultados dos inquéritos 1.2. docentes

Sobre os serviços prestados pela BE:
(+) Indicadores com níveis superiores a 75% de B/MB:
B/MB:
• Capacidade de liderança do professor bibliotecário, trabalho com os
departamentos, docentes e alunos e desempenho ao nível de gestão da BE
• Capacidade de contribuir para melhorar a qualidade do trabalho escolar e o nível
de competências dos alunos.
• Criação de condições para o uso das TIC e para a exploração e uso qualificado da
Internet e disseminação de ferramentas Web

(-) Indicadores com níveis inferiores a 60% de B/MB
• Interacção da BE com a escola. Definição de programas formativos e de trabalho
com departamentos e docentes
• Trabalho articulado com os docentes e apoio ao desenvolvimento curricular
• Articulação de actividades e partilha de recursos entre as escolas/ bibliotecas
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1. Síntese dos resultados dos inquéritos 1.2. docentes

Total dos indicadores sobre os serviços prestados pela BE:
BE:

MB: 31
B:152
B:152
S: 70
I:10
I:10
N/R: 61

MB
B
S
I
N/R
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1. Síntese dos resultados dos inquéritos 1.3. conclusões

Pressupostos:
• a amostra foi aleatória mas é meramente indicativa
• muitas das questões não tinham relevância (ou não havia informação suficiente)
para a realidade da escola, devido à normalização nacional dos
instrumentos, como atesta o elevado número de n/r e as observações de alguns
questionados

Conclusões Gerais:
• o grau de satisfação geral é positivo, embora os dispositivos organizacionais , os
recursos e os serviços pareçam agradar mais aos docentes
• como aspectos mais positivos salientados pelos 2 grupos de questionados: o
espaço/organização e a diversidade de temas/suportes documentais
• como aspecto mais negativo salientado pelos 2 grupos: o horário de
funcionamento
• como aspectos mais urgentes a melhorar: a articulação da BE com o trabalho
curricular, os departamentos a leccionação e a promoção de actividades de
formação de utilizadores
Fernando C. Rebelo - ESDS
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2. Avaliação do Plano de Acção
Ano lectivo

2009 - 2010

Domínio a avaliar
D. Gestão da Biblioteca Escolar
D.1 Articulação da BE com a Escola.
Acesso e serviços prestados pela BE.
D.2 Condições humanas e materiais
para a prestação dos serviços
D.3 Gestão da colecção/da informação

2010 - 2011

A. Apoio ao Desenvolvimento Curricular
A.1 Articulação Curricular da BE com as Estruturas de Coordenação Educativa e
Supervisão Pedagógica e os Docentes
A.2 Promoção das Literacias da Informação, Tecnológica e Digital

2011- 2012

B. Leitura e Literacia

2012 - 2013

C. Projectos, Parcerias e Actividades
Livres e de Abertura à Comunidade
C.1 Apoio a actividades livres,
extra-curriculares e de
enriquecimento curricular
C.2 Projectos e parcerias
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2. Plano de Acção Anual - avaliação 09/10
D. Gestão da Biblioteca Escolar
D.1 Articulação da BE com a Escola.Acesso e serviços prestados pela BE.
Indicador

Acções

D.1.1 Integração/acção da BE na Escola
Todas as acções implementadas ou em processo de
implementação excepto a revisão do estatuto da BE no RI
da escola – há que procurar uma melhor articulação entre
tantos documentos

 apresentar o MAABE, PA e PAA ao Conselho Pedagógico
 rever o estatuto da BE no RI e o seu próprio regimento à luz do novo
modelo
 consultar o PCE para ter em conta em futuras (re)formulações deste
PA
 contribuir para a elaboração do novo PEE

D.1.2 Valorização da BE pelos órgãos de direcção e gestão
da escola
Assuntos relativos à BE são abordados no CP no
momento de apresentação dos planos e na sua avaliação

 definir com a direcção da escola prioridades no PA e no PAA no caso
de alguns constrangimentos afectarem a sua execução
 incluir mais frequentemente assuntos relacionados com a gestão da
BE, nas OT do CP

D.1.3 Resposta da BE às necessidades da escola
A formação de utilizadores foi iniciada mas apenas cobriu
3 turmas do 10º e 2 do 9º por falhas informáticas e falta de
adesão dos colegas a quem foi proposta e falta de
articulação com outras estruturas da escola. Os
utilizadores foram questionados sobre a qualidade dos
serviços

 aumentar o índice de utilizadores autónomos, através de formação
sistemática
 estabelecer o período de abertura, o atendimento/apoio ao utilizador
e a gestão da colecção como 1ªs. prioridades
 questionar os utilizadores sobre a qualidade dos serviços

D.1.4 Avaliação da BE na escola
Implementado e em processo de elaboração de relatório,
mas há que melhorar os critérios de escolha da amostra e
o método de recolha de informação

 estabelecer um design avaliativo: indicadores, instrumentos, amostras,
cronologia
 proceder a uma avaliação do domínio seleccionado, apresentando os
resultados e conclusões à direcção e ao CP
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3. Plano de Acção Anual - avaliação 09/10
D. Gestão da Biblioteca Escolar
D.2 Condições humanas e materiais para a prestação dos serviços
Indicador

Acções

D.2.1 Liderança do professor bibliotecário na escola
Apesar da avaliação positiva dos docentes , o PB não foi capaz de
envolver de uma forma eficaz e desejável a maior parte dos
elementos da “equipa”, não obstante ter mantido um diálogo
constante com todos eles e individualmente terem desenvolvido
uma actividade meritória. Em relação a ligações/articulação com
outros sectores da escola considera-se com sucesso o PTE,
moderadamente com o SPO e um insucesso com outras
estruturas

 realizar reuniões periódicas com os membros da equipa, sempre que
necessário com a presença de um elemento da direcção
 envolver os elementos da equipa nos processos de decisão,
implementação da PA, do PAA e na avaliação
 estabelecer ligações através do PB e de membros da equipa com sectores
estratégicos da escola (coordenação dos DTs, Clubes e Projectos, SPO)
 intervir no PTE, nomeadamente através de estabelecimento de
estratégias/actividades conjuntas com a coordenadora

D. 2.2 Adequação dos recursos humanos às necessidades de
funcionamento da BE na escola
Não houve envolvimento da equipa enquanto tal no trabalho de
gestão da BE, nomeadamente na definição de objectivos e
estratégias, nem em formação ou actividades relacionadas com as
BEs

 formar os elementos da equipa com vista à maior eficácia (docentes e
AO) na perspectiva da sua continuidade
 aumentar a participação de toda a equipa em workshops, reuniões
concelhias, actividades de formação implementadas externamente

D.2.3 Adequação da BE em termos de espaço às necessidades da
escola
Foi reorganizada a zona de atendimento, foram propostos
orçamentos de mobiliário para o acolhimento

 reorganizar da zona de gestão e atendimento
 renovar o mobiliário na zona de acolhimento

D.2.4 Adequação dos computadores e equipamentos tecnológicos
ao trabalho da BE
Apenas o blog se pode considerar um sucesso (em todos os
indicadores) dado que a manutenção informática foi, regra geral,
ineficaz

 estabelecer um sistema mais previsível de rotinas de manutenção
informática, com definição de competências e responsabilidades
 adquirir um software de gestão informática de equipamento (inventário e
requisições)
 manter/criar meios informáticos de interacção com a comunidade de
utilizadores (blog, newsletter)
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3. Plano de Acção Anual - avaliação 09/10
D. Gestão da Biblioteca Escolar
D.3 Gestão da colecção/da informação
Indicador

Acções

D. 3.1 Planeamento gestão da colecção de acordo com a
inventariação das necessidades curriculares e dos utilizadores
da escola
Necessidade de melhorar o processo de propostas de aquisição
tanto ao nível da recepção de propostas como de avaliação
posterior da utilidade das aquisições. O abate e indexação
contou com uma colaboração sistemática dos colegas das
disciplinas

 aquisições:
• formalizar critérios de aquisição junto da direcção e CP: propostas de
departamentos, sugestões do PNL, sugestões de utilizadores/leitores
• criar meios mais eficazes para os proponentes
(departamentos/projectos) irem registando as suas necessidades de
aquisição ao longo do ano
 abate e indexação: designar elementos especializados de cada disciplina
para apoio ao PB na selecção de documentos/materiais obsoletos e
indexação de novos documentos

D. 3.2 Adequação dos livros e de outros recursos de informação
(no local e online) às necessidades curriculares e aos interesses
dos utilizadores
Implementado com algum sucesso

 questionar os utentes sobre a qualidade e interesse da colecção
 disponibilizar meios mais visíveis para sugestão de aquisições

D. 3.3 Uso da colecção pelos utilizadores da escola
As actividades de promoção e divulgação da colecção foram
mais eficazes para os utilizadores do blog, nomeadamente no
Livro da minha Vida (produção) e Na Estante com… (divulgação)

 divulgar junto dos professores de Português listas de obras do PNL
disponíveis na BE
 pedir a colaboração de colegas/especialistas na divulgação
temática/disciplinar da colecção
 promover actividades que façam apelo ao uso da colecção

D. 3.4. Organização da informação. Informatização da colecção
Actualização mantida dentro das limitações provocadas por
problemas informáticos

 manter a catalogação actualizada e a informação disponível online

D. 3.5 Difusão da informação
Em termos de comunicação apenas a newsletter não foi
concretizada. Em aberto a modalidade de sessões presenciais

 aumentar a eficácia na divulgação da colecção através dos meios de
comunicação da BE (blog, painel de novidades, diaporama, newsletter)
 promover acções presenciais ou online de sensibilização dos professores
para a divulgação/utilização da colecção pelos alunos
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3. Plano de Anual de Actividades - avaliação 09/10
Tipificação de actividades e avaliação geral
Tipo

Acções/observações

Actividades de
manutenção e gestão
corrente

Abordadas noutros elementos desta avaliação, nomeadamente na
avaliação do PAA

Actividades presenciais
de animação
cultural/promoção de
literacias e
aprendizagens

Desenvolvidas pela equipa, principalmente pela profª . Cristina Teixeira e
centradas em duas linhas temáticas: O centenário da Implantação da
República e a o Ano Internacional da (Bio)diversidade

Actividades mediadas
pelo blogue

Divulgação de assuntos relacionados com a Biblioteca , reportagem de
actividades presenciais, produção regular de textos por professores e
alunos sobre diversos assuntos, interacção com os leitores.

Actividades em parceria
com outros elementos
da escola ou que
envolveram o espaço da
biblioteca

Fornecimento de meios (espaço, equipamentos, recursos humanos) para
actividades de diversas entidades da escola: exposições sobretudo
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3. 1. Actividades presenciais
Actividades presenciais
Actividade

observações

Concurso: SuperTematik da
Língua Portuguesa

Promovida pela prof.ª Ana Noválio, envolvendo alunos do Ensino Básico – apesar de não ter contado
com uma participação massiva de alunos , os jogos desta série passaram a ser um recurso mais
utilizado para actividades lúdicas, tutorias e aulas de substituição

Debate: “A Mãe” de B. Brecht,
com a presença do T.M.A
Apresentação: “O Mundo na
Escola” (A Diversidade),

Dinamizada pela Profª Cristina Teixeira em colaboração com Português e Filosofia – participação
positiva de alunos, após terem assistido à representação
apresentação das tradições dos seus respectivos países feita por alunos estrangeiros da E.S.D.S, em
colaboração com os grupos de Geografia e História – grande adesão tanto dos alunos dinamizadores
como do público,

Palestra: ”A República em
Almada”, apresentada por
Alexandre Flores, Director do
A.H.M.A

Palestra muito interessante mas com fraca adesão por parte dos alunos – regista-se que uma
actividade de dinamização cultural pode ser dirigida a diversos públicos, dependendo do tema, do
orador/dinamizador e do enquadramento lectivo/curricular

Exposição: “A República em
Almada”

Patrocinada pela CMA em colaboração com o grupo de História

Concurso: “Faz Portugal Melhor”

Colaboração com alunos da Área de Projecto da Profª Laila Ribeiro – uma dimensão que poderia ser
explorada em mais larga escala com a utilização de métodos de pesquisa e tratamento da
informação, assim como regras de estruturação da sua apresentação, em parcerias da BE/PB com
diversos projectos disciplinares
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3. 2. Actividades mediadas pelo blogue

O Bibliblog não foi criado só com o intuito de divulgar actividades mas pretende ser uma
verdadeira biblioteca em linha com tudo o que uma biblioteca pode proporcionar:
proporcionar:
• divulgação de aquisições/disponibilização do catálogo em linha/sugestões documentais
• divulgação e reportagem de eventos da BE e da escola
• publicação regular de trabalhos de alunos e professores, reflectindo a
universalidade/transcurricularidade da biblioteca e os interesses e capacidades da
comunidade educativa que serve
• disponibilização de recursos em linha e tutoriais para a sua utilização
• promoção da interacção com os leitores
Fernando C. Rebelo - ESDS
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3. 2. Actividades mediadas pelo blogue

Estatística geral
Estatística de visitas ao Blog
Visitas totais (até 3/7/10): 109.775
Início: Outubro 2008
Dia mais movimentado: 434
Mês mais movimentado: 8770
Média diária: 193

Férias/interrupções lectivas
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3. 2. Actividades mediadas pelo blogue

Estatística de conteúdos
Produções de profs.
profs. e alunos 131
Notícias/sugestões gerais 92
Notícias /sugestões BEs 53
Recursos onon-line 21
Divulgação documental temática 15
Outros 49

produções profs. e
alunos
notícias gerais
notícias BEs
recursos on-line
divulgação temática do
catálogo
outros
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4. Diagnóstico da situação BE da ESDS (revisão)
Pontos Fortes

Pontos Fracos

Oportunidades

Constrangimentos

O espaço é considerado agradável
pelos utilizadores e é frequentado por
uma grande parte de professores e
alunos

Constantes mudanças na constituição
da equipa não possibilitaram ainda o
seu funcionamento como tal

Um novo PEE poderá dar outro relevo
à biblioteca, nomeadamente nos
aspectos instrumentais da
transcurricularidade e literacia digital

A percepção da BE como um
equipamento/serviço (cf. RI da escola)
e de qualquer mudança como
interferência indesejada ou mais
trabalho

A colecção é vasta, diversificada em
suportes, combinando o lúdico com o
didáctico

Diminuição do seu papel/peso na
dinamização de actividades/eventos na
escola (culturais)

A integração do PB no PTE e a
colaboração estreita com a sua
coordenadora

A falta de autonomia na utilização de
meios digitais (web 2.0) por parte de
muitos docentes

Dispõe de bons equipamentos de
informática

Fraco índice na formação de
utilizadores autónomos nos últimos
anos

A generalização da banda larga e os
equipamentos fornecidos pelo PT

As dificuldades na manutenção
informática em geral e na estabilização
da rede de banda larga em particular

A catalogação/indexação da colecção
está completamente informatizada e
disponível online

Horário de abertura com maior
imprevisibilidade

A implementação do MAABE, que
pode fazer a escola reflectir sobre o
que quer da sua biblioteca a mais
longo prazo

O excesso de burocratização no
processo de autoavaliação e o tempo
dispendido na sua realização

Conteúdos online: site da escola, blog
(elevado número de visitantes e
publicação regular de produções de
professores e alunos)

Fraca articulação com os
departamentos na planificação das
aprendizagens e actividades

A existência de um PB em quase
exclusividade de funções e com acesso
a todos os sectores da escola através
do CP

A escassa menção da BE nas
sobrecarregadas OT do CP que
podem tornar a presença do PB
irrelevante

Conhecimento da organização, do
serviço e experiência de diversos anos
na função do PB e das AO

Nenhuma parceria em curso com
outras bibliotecas nem entidades
externas à escola, para além das redes
nacional e concelhia

Um programa de formação (presencial
com follow up no Moodle) de
utilizadores na estandardização das
pesquisas, maior disseminação dos
instrumentos/recursos da BE, em
articulação com o PTE, departamentos
e DTs

A dificuldade em manter a polivalência
do espaço para todos os tipos de
utilização (níveis de ruído,
cumprimento de regras, etc.)

Articulação com os departamentos na
gestão da colecção (indexação,
aquisição e abate)

Nenhum processo de autoavaliação
sistemática desde há anos

Possível reformulação do modelo de
equipa para melhor articulação com as
diversas entidades da escola

Imprevisibilidade na disponibilidade das
AO
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