
AUTO- AVALIAÇÃO 

DAS BIBLIOTECAS ESCOLARES DO 

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE VALBOM 

APRESENTAÇÃO AO CONSELHO PEDAGÓGICO 



Plano de Melhoria 

Indicador 
Nível 

obtido 
Acções para a melhoria Observações 

 

C.1 Apoio a 

actividades livres, 

extra-curriculares e 

de enriquecimento 

curricular   

 

 

 

 

3 

Reforçar o envolvimento das BEs na promoção do sucesso educativo, 

através de acções concertadas com a Direcção, os Grupos Disciplinares, os 

Conselhos de Turma e a Associação de Pais. 

Reforçar o apoio e facilitar a aquisição e desenvolvimento de métodos de 

trabalho e de estudo autónomos. 

Animar a ocupação lúdica dos tempos livres, promovendo a razoável 

colecção na área dos filmes de e da música que as BEs possuem. 

Alguns professores 

demonstram pouca 

disponibilidade para um 

trabalho colaborativo com 

a BE.  

 

Não existe ainda, uma 

representação valorativa 

do novo significado da BE 

e da sua contribuição 

positiva para a melhoria 

do ensino. 

 

Os colaboradores mudam 

todos os anos, têm pouca 

formação e experiência em 

BEs. 

Dificuldade em manter os 

assistentes operacionais 

 

C.2 Projectos e 

Parcerias  

 

 

Abertura da BE à 

comunidade local 

 

 

 

 

4 

 

Continuar a promover o trabalho de articulação com os vários 

departamentos curriculares, Encarregados de Educação, CNO, Biblioteca 

Municipal, Associações (ex: FIDES) nomeadamente na realização de 

actividades de promoção de leitura. Manter um diálogo regular com a 

Direcção, partilhando dificuldades e sucessos. 
 

Reforçar o trabalho colaborativo sistemático entre as BEs, CNO, as escolas 

do Agrupamento, o SABE, RBEP e RBE. 

 

Reforçar o envolvimento das BEs nos projectos do Agrupamento ou 

desenvolvidos em parceria, a nível concelhio ou mais amplo. 
 

Dar maior divulgação, actualização e dinamismo à página da BE, Blogues, 

reuniões informais de articulação com os departamentos curriculares por 

forma a envolver maior número de professores e a sensibilizar a escola 

para a importância da leitura como suporte à progressão das 

aprendizagens. 



Auto-Avaliação – Síntese Global 
 

Domínios de 
avaliação 

 

Nível 
obtido  

Ano de 

incidência 

Data 

apresentação 

Ações de Melhoria Recomendações do C. 

Pedagógico 

Domínio B 

 Leitura e Literacias 

 

3 2009/2010 07-10-2010 Intensificar a divulgação das boas 

práticas de leitura, de modo a torná-las 

interdisciplinares e concorridas em 

todos os níveis de escolaridade.  

A BE desenvolve um trabalho de 

qualidade, que se situa no nível 

bom. A  orientação é para 

continuar. As Professoras 

bibliotecárias estão motivadas 

para melhorar. 

Domínio C 

Projectos, parcerias 

e actividades livres 

e de abertura à 

comunidade 

3 2010/2011 18-07-2011 Planificação regular de projetos e 

atividades de departamentos e turmas 

com as BEs/Escolas do Agrupamento em 

projetos transversais colaborativos.  

Divulgação das atividades junto dos 

Pais e EE, tornando as relações Escola/ 

Meio uma mais-valia recíproca. 

A BE tem desenvolvido um 

trabalho que deve manter e 

aprofundar para a afirmação e 

reconhecimento, cada vez maior, 

da sua importância no processo 

de ensino aprendizagem.  

Domínio D 

Gestão da 

biblioteca escolar. 

Articulação da BE 

com a escola/ 

agrupamento. 

Acesso e serviços 

prestados pela BE. 

Condições humanas 

e materiais para a 

prestação dos 

serviços. 

3 2011/2012 10-09-2012 Promoção, nos alunos e formandos, de 

competências básicas em literacia da 

informação, literacia informática e 

literacia da leitura. Os colaboradores 

mudam todos os anos, têm pouca 

formação e experiência em BEs. 

Dificuldade em manter os assistentes 

operacionais•  

Uso ainda incipiente das literacias da 

informação e digitais. 

•Inexistência de um serviço de 

reprografia da BE. 


