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BE-ESDS: DADOS DE OPERAÇÃO E AVALIAÇÃO DO PLANO DE MELHORIA  13-14 

1. Dados de operação 

1.1. Frequência e tipo de utilização (alunos) 
Média diária: 124,4 (86,8) 

Média Semanal: 622 (434)  

105 

78 

83 

125 

168 

63 

Média semanal por anos 
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12º
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Média semanal por tipo de atividade 

lúdica

académica

autónoma

académica c/

prof.

62% 

38% 

Percentagem por tipo de recurso 

c/ recursos

informáticos

s/ recursos

informáticos

Fonte: amostragem de 180 registos -  

6 registos diários (em diversos 

períodos horários) de utilizadores, 

durante 6 semanas (30 dias úteis) 

entre fevereiro e abril de 2014. 

(Entre parêntesis;  resultados de 2012-13) 
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1. Dados de operação 

1.2. Acervo e requisições documentais 

Acervo documental 

Livros 11155 

Registos audiovisuais 

(DVD+VHS) 
1020 

Registos sonoros  

(CD áudio)  
323 

Multimédia (CD ROM) 326 

Periódicos (assinaturas) 7 

Posters/cartazes 43 

Mapas  

(material cartográfico) 
125 

Jogos não informáticos 180 

Dossiers temáticos 36 

TOTAL 13222 

Total anual de requisições documentais 1714 (1520) 

domiciliárias 1013 (947) 

para sala de aula 701 (575) 

567 

410 

36 

Requisições domiciliárias por tipo de utente 

alunos

professores

funcionários

70% 

30% 

Percentagem por categoria documental 

ficção

não ficção

Fontes: registos estatísticos da base de dados de gestão da BE (Prisma) entre 1 de 

setembro e 11 de junho; registos de requisições para sala de aula (bibliotecas portáteis).  

(Entre parêntesis;  resultados de 2012-13) 
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2. Avaliação do Plano de Melhoria 

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

Resultados esperados sobre a disponibilização do catálogo online: 
1. 100% dos alunos do 7ºAno concluem com êxito a formação básica. 

2. 75% dos utilizadores da BE que procuram documentos conhece o catálogo online; 50% dos 

que conhecem utiliza-o.  

92% 

46% 

64% 

Professores 

conhecem

usam

divulgam

73% 

66% 

Alunos geral 

conhecem

usam

85% 

67% 

Alunos 7ºAno 

conhecem

usam

Fonte: questionário com uma 

amostra de 41 professores e 229 

alunos. Critérios da amostra dos 

alunos: utentes que procuram 

documentos na BE; totalidade dos 

alunos que receberam formação 

(7ºAno). 
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conclusões 
- A formação dos 7ºs. concluiu-se na totalidade – o que 

se refletiu em resultados superiores ao geral 

(especialmente na divulgação) 

- A divulgação junto da totalidade dos alunos situou-se 

2% abaixo do objetivo 

- A taxa de professores que conhece o catálogo é 

bastante alta mas menos de metade o utiliza 

- A taxa de utilização dos alunos situou-se 16% acima 

do objetivo 

sugestões 
- Manter a formação de utilizadores no 7º ano e 

estendê-la ao 9º (45+45m por turma) 

- Sensibilizar os professores para a integração da 

pesquisa de catálogo em tarefas letivas relevantes: 

1. Encorajando a pesquisa autónoma no local 
2. Pedindo a colaboração dos professores dos 10ºs de 

Português, na seleção de obras da BE para contratos 

de leitura de acordo com diversas tipologias textuais 

(diário/poesia/conto) feita através de atividades  de 

consulta de catálogo+encontrar na estante (listas 

temáticas inteiramente realizadas por alunos) 
Saber + 

http://bibliblogue.wordpress.com/2013/12/17/formacao-inicial-de-utilizadores-da-be-para-todos-os-alunos-do-7oano-da-esds/
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A.2 Uso das tecnologias digitais e da Internet como ferramentas de acesso, 

produção e comunicação de informação e como recurso de aprendizagem. 

Resultados esperados sobre a lecionação do módulo de Boas Práticas na Internet: 
50% dos docentes lecionaram o módulo de uma forma integral (abordaram os conteúdos, 

produziram contributos para a Carta de Cidadania Digital) 

turmas 
Alunos  412 

7º 8º 9º total 

5 5 4 14 

 

professores 

 

 

12 

 

Duração da lecionação do módulo 

Média p/turma máxima mínima 

Aprox. 3 x 45m 10h e 30 m 30 m 

Fonte: questionário a todos os 13 professores que lecionaram Cidadania (1 não lecionou o módulo). 



BE-ESDS: DADOS DE OPERAÇÃO E AVALIAÇÃO DO PLANO DE MELHORIA  13-14 

TAREFAS DESENVOLVIDAS 
RECURSOS UTILIZADOS 

DO BIBLIBLOG  

(página de recursos de 

Boas Práticas na Internet) 

AVALIAÇÃO  

(objeto e relevância classificativa) 
  

Análise de documentos 

(escritos, audiovisuais) 

  
9 

Avaliação de processos (empenho 

e participação dos alunos) 
69% 

Debate 10 
Documentos 

audiovisuais, 

filmes 

  

 6 

Avaliação de produtos (resultados 

das tarefas realizadas) 
38% 

Escrita de textos de 

opinião 3 Avaliação de produtos e processos 31% 

  

Relato de experiências 

  
10 

artigos 

  2 

Relevante para a classificação 100% 

  

Trabalhos de projeto 

  
3 

REAÇÃO DOS ALUNOS 

(atitude e desempenho) 

Apresentações orais 2 
sites 6 

Revelaram interesse pelo tema 100% 

Elaboração de banda 

desenhada 1 
Participaram ativamente  nas 

tarefas propostas 
38% 

Participação em 

desafios Seguranet 

1 

 

imagens 

  4 

Realizaram bons produtos 23% 

Revelaram falta de qualidade nos 

produtos realizados 
38% 
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conclusões 
Aspetos positivos: 
- 92% dos professores/turmas lecionaram o módulo 
- 100% dos alunos revelaram interesse pelo tema 
- 100% dos professores incluíram o módulo na classificação da disciplina 
- as atividades  realizadas e os recursos utilizados foram diversificados 
Aspetos negativos: 
- Apenas 38% dos alunos revelaram empenho na realização das tarefas  
- Apenas 23% produziram um trabalho com alguma qualidade/originalidade 
- Menos de 50% das turmas apresentaram contributos para a Carta de Cidadania Digital 
- verificou-se uma grande disparidade nos tempos letivos despendidos, com uma média bastante baixa 

sugestões 
- Articular a planificação curricular e a lecionação com a disciplina de TIC. 
- Tornar o módulo obrigatório e uniforme em tempos (1 período letivo/10 tempos de 45 m) e conteúdos para o 
7ºAno, apenas com liberdade nas metodologias letivas; elaboração de uma planificação para o efeito. 

- Tornar sistemática a avaliação de produtos no 7ºAno. 
- Organizar uma sessão formativa para os professores que lecionam o 7º Ano e outros que queiram participar. 
- Reduzir a lecionação do tema nos 8ºs e 9ºs. anos a 2/3 tempos letivos, com obrigatoriedade de veiculação de 
normas de utilização da internet (plágio, citação de fontes, respeito pelos outros). 

- Melhorar a comunicação entre os professores que lecionam o módulo, dado que houve observações sobre 
falta de informação. 

- Propor ao CP no início do próximo ano letivo uma Carta de Cidadania Digital onde figurem duas categorias de 
itens: normas (a integrar em regulamentos da escola e implicando todos os utilizadores) e princípios (a veicular 
junto dos alunos). 
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Portefólios 2013-14 

turmas 
Alunos  46 

7º 8º 9º total 

2 2 0 4 

 

Professores 

 

 

3 

 

Outros dados 

Nenhuma turma trabalhou com TIC, nenhum 

Portefólio teve formato online; 1 professor quis 

participar no concurso; em 2 turmas o caráter 

foi facultativo, nas outras 2 obrigatório. 

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

B.2 Atividades e projetos de treino e melhoria das capacidades associadas à leitura. 

Resultados esperados na implementação do programa Portefólio de Leituras: 7 turmas (3 do 7ºAno) 
desenvolveram o projeto de uma forma integral (avaliação e produtos); 20 portefólios participam 

no concurso levado a cabo em Maio; 75% desses portefólios cumprem os requisitos do projeto; 25% 

têm publicação online. 

Portefólios 2012-13 

turmas 
Alunos  124 

7º 8º 9º total 

0 4 2 6 

 

Professores 

 

 

3 

 

Outros dados 

2 turmas trabalharam com TIC e diversos 

portefólios tiveram formato online; todos os 

professores participaram no concurso; a 

atividade teve caráter letivo obrigatório. 

Fonte: questionário aos 3 professores que colaboraram no projeto 
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conclusões 
Aspetos negativos: 
-retrocesso em quase todos os indicadores: nº de alunos, nº 

de participantes no concurso de portefólios e articulação 

com TIC. 

Aspetos positivos: 
-participação de 2 turmas do 7ª Ano; 

- participação do mesmo nº de professores (um 

proveniente do ano anterior). 

Em geral: dificuldade em implementar o programa como 

foi concebido de uma forma sistemática e abrangente. 

sugestões 
Em alternativa (a rever no próximo ano letivo): 

- terminar o programa e perguntar aos professores de Português 
se/como querem apoiar a BE na promoção de projetos individuais 

de leitura junto dos alunos; 

-  mantê-lo, baixando as expetativas (e retirando-o dos objetivos 
quantitativos dos planos da BE) mas permitindo aos professores que 

veem nele vantagens continuar. 

-  alargar o programa a outras disciplinas sob a liderança do 
professor de Português e incluí-lo no plano de atividades da turma.   
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D.1 Recursos humanos, materiais e financeiros adequados às necessidades de gestão, 

funcionamento e dinamização da biblioteca escolar. 

Resultados esperados da modificação do espaço de leitura e divulgação de obras em termos de 

frequência da zona de leitura individual e aumento da requisição domiciliária para leitura lúdica: 

- aumento do número da frequência da zona de leitura; 

- aumento de 15% em relação ao ano anterior da leitura de caráter lúdico. 

conclusões 
- Modificou-se o maneira de publicitar/divulgar o acervo: utilização de um 

escaparate com livros em vez de imagens num painel – aumento do interesse 

dos leitores e da correlação obras expostas/obras requisitadas; 

- modificou-se o espaço de leitura silenciosa: maior frequência e opiniões muito 

positivas por parte dos utilizadores (professores e alunos); 

- aumento em 13,5% da requisição de obras de leitura lúdica: ligeiramente abaixo 

do objetivo - possíveis explicações: números atípicos em requisições nos meses de 
outubro e novembro de 2012 (requisição massiva de livros do contrato de leitura 

dos 10ºs anos) e não aquisição este ano letivo de obras de carácter lúdico; 

-  No geral, tendo em conta estes dois fatores, o balanço é relativamente positivo. 

sugestões 
- Voltar a adquirir, logo que possível, obras para leitura lúdica, com base em 

sugestões dos utilizadores; 

-  melhorar a iluminação e, se possível, renovar as mesas do espaço de leitura 

silenciosa para torná-lo ainda mais atrativo. 

Fonte: registos estatísticos da base de dados de gestão da BE (Prisma) entre 1 de 

setembro e 11 de junho; observação direta e registo informal de opiniões dos utilizadores. 
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BIBLIOTECAS PORTÁTEIS – SÍNTESE COMPARATIVA 

Número de… 2012-13 2013-14 Diferença (X) 

professores 7 19 2,7 

disciplinas 2 10 5 

turmas 13 45 3,5 

bibliotecas 23 55 2,4 

livros 575 701 1,2 

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

Resultados esperados sobre a divulgação através de Bibliotecas Portáteis: 
5 bibliotecas portáteis para 5 turmas; realização a 100% da ação de divulgação; consultas 

domiciliárias das obras divulgadas. 

Fonte: registos da BE com base nas requisições dos professores; comparação entre as 

obras requisitadas para a aula  e as requisições domiciliárias. 
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conclusões 
- o programa de BP excedeu largamente os objetivos propostos, em 

todos os indicadores, em quantidade e mais ainda em diversidade. 

- praticamente todos os professores a quem foi dada a sugestão 

aderiram ao programa/serviço. 

- os professores reportaram boa recetividade por parte dos alunos. 

- resultados não tão bons no efeito conseguido nas requisições 

domiciliárias. 

- houve correlação positiva entre as BP e as requisições domiciliárias 

nas disciplinas de Português e Física, mas houve nova consulta local 

das obras a História (esta correlação verificou-se em disciplinas em 

que a BP envolveu tarefas letivas subsequentes). 

- Os professores ficaram a saber do que dispunham (e não 

dispunham) no acervo da BE na sua área letiva. 

sugestões 
Sensibilizar os professores (diretamente ou através dos 

departamentos) para: 

1. levarem livros da BE para as aulas pelo menos 1 vez por ano; 

2. prepararem tarefas letivas que impliquem a exploração de 

obras para além do manual; 

3. fazerem propostas de aquisição à BE para melhorarem o 

acervo na sua área letiva, sempre que esse seja o motivo para 

não utilizarem o dito acervo. 
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Em síntese: 

Resultados da operação anual da BE 

Frequência semanal  positivo 

Requisições totais positivo 

Resultados de atividades e programas da BE 

Divulgação/utilização do catálogo  mediano 

Formação de utilizadores 7ºAno positivo 

Cidadania – Boas Práticas na Internet mediano 

Portefólio de Leituras em Português negativo 

Melhoramento dos espaços de leitura e divulgação de livros positivo 

Divulgação do acervo através de Bibliotecas Portáteis positivo 

ESDS, 23 de junho de 2014 – aprovado em Conselho Pedagógico em 2 de julho de 2014 


