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Relatório de avaliação

Contexto e caracterização

1. Contexto

1.1 Escola/agrupamento
1304806 Escola Secundária de Valbom, Gondomar

1.2 Endereço
Rua José Marques Pinto
4420-478 Valbom GDM

1.3 Oferta Curricular
Cursos Secundários:
Ciências e Tecnologias;
Línguas e Humanidades;
Artes.
Curso de Educação e Formação (CEF): Empregado Comercial – Nível II – Tipo 2 (2 Anos Lectivos)
Cursos Profissionais:
Técnico de Informática de Gestão – Nível III (Ensino Secundário);
Técnico de Turismo – Nível III (Ensino Secundário);
Técnico de Banca e Seguros – Nível III (Ensino Secundário);
Técnico de Animação Sócio-Cultural – Nível III (Ensino Secundário)
Cursos EFA (Educação e Formação de Adultos): Escolar (1 Básico e 1 Secundário)
Centro Novas Oportunidades: 2 Cursos (1 Básico e 1 Secundário) e Formações Modulares.

1.4. Dados Escolares

1.4.1. Taxa média de transição/conclusão
85.00%

1.4.2. Taxa de abandono escolar
0.00%

1.4.3. Nº de alunos com apoios educativos
14

2. Intervenientes no processo de avaliação

Ano / Ciclo de Ensino N.º de
Alunos

N.º de
intervenientes

%

Pré-Escolar 0 0 --
1.º Ano 0 0 --
2.º Ano 0 0 --
3.º Ano 0 0 --
4.º Ano 0 0 --

Total 1.º Ciclo 0.0 0.0
5.º Ano 0 0 --
6.º Ano 0 0 --

Total 2.º Ciclo 0.0 0.0
7.º Ano 68 5 7.35%
8.º Ano 74 3 4.05%
9.º Ano 65 7 10.77%

Total 3.º Ciclo 207.0 15.0
10.º Ano 78 5 6.41%
11.º Ano 77 4 5.19%
12.º Ano 62 8 12.90%
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Total Ensino Secundário 217.0 17.0
Outros cursos (CEF, EFA, …) 67 0 0.00%

Total 491.0 32.0

Departamento/ outros
intervenientes com
funções pedagógicas

N.º de
Docentes

N.º de
inquiridos

%

-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
Línguas 15 6 40.00%
C. E. e Experimentais 21 7 33.33%
Expressões 9 4 44.44%
CS e Humanas 21 9 42.86%

Total 66.0 26.0

Pais/ encarregados de
educação

N.º N.º de
inquiridos

%

-- 460 0 0.00%

Outros a definir N.º N.º de
inquiridos

%

0 0 0 --
0 0 0 --
0 0 0 --

Total 0.0 0.0
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Secção A

D. Gestão da biblioteca escolar

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

D.1.1 Integração/ação da BE na escola/agrupamento

Evidências
•A BE está contemplada no Projeto Educativo, no Regulamento Interno e no Plano Anual de Atividades. A
professora bibliotecária coordenadora tem assento no Conselho Pedagógico, onde regularmente informa da
ação da BE, intervindo numa perspetiva de afirmação do papel da BE no contexto de aprendizagem da
escola.
•A BE trabalha articuladamente com todos os departamentos/docentes.
•A BE está bem presente/integrada no Agrupamento, em praticamente todas as suas dimensões, desde o
apoio curricular, aos variados serviços que presta quotidianamente conforme se comprova pelas respostas
aos inquéritos, por parte da larga maioria dos alunos utilizadores (QA4:4.8; 4.10). Por seu turno, cerca de
80% dos professores inquiridos, situa a interação da BE entre o Bom e o Muito Bom, sendo que com Bom -
38,5% e Muito Bom - 42,3% QD4: 3.4 . Quanto ao impacto da BE na vida da escola, 30.8% consideram-no
Muito Bom e 57.7% BOM.(QD4: 4)
•Outras fontes de evidência: Projecto Educativo; Regulamento Interno; Plano Anual de Atividades;
Regimento BE; Relatórios de Avaliação de atividades da BE e dos departamentos, PCTs e sumários.

Pontos fortes identificados
•A professora bibliotecária tem assento no conselho pedagógico.
•O apoio que a BE presta aos alunos é percecionada por eles como totalmente positivo.
•A abertura da BE a propostas de professores e alunos para a realização de atividades em conjunto.
•O RI e o PEE valorizam a BE como serviço de apoio a atividades curriculares e extracurriculares.

Pontos fracos identificados
•Apesar de se verificar uma articulação muito positiva com os docentes, consideramos um aspeto a
melhorar a interação com áreas e departamentos.

D.1.2 Valorização da BE pelos órgãos de direção, administração e gestão da escola/agrupamento

Evidências
•Os órgãos de direção, administração e gestão da escola veem a BE como uma estrutura com impacto que
presta valor acrescentado à comunidade educativa.
•Fontes de evidência: questionários aos docentes (QD4) / questionários aos alunos (QD4) /questionário ao
Diretor da escola (CK1).

Pontos fortes identificados
•Diálogo regular entre a Direção e a BE, assim como entre BE e professores.

Pontos fracos identificados
•Insuficiente interação professores - biblioteca escolar.
•Não obstante haver uma resposta positiva à aquisição de fundos para o acervo documental, o certo é que
formalmente ainda não está contemplado pela Direção um orçamento anual especificamente adstrito à BE.

D.1.3 Resposta da BE às necessidades da escola/agrupamento

Evidências
•Responde às necessidades da escola, faculta recursos e apoia os utilizadores quando solicitada.
Na BE os alunos e outros utilizadores encontram:
•Um fundo documental que tem crescido em qualidade e actualidade de títulos.
•Informação relacionada com o trabalho escolar/currículo.
•Cerca de 95% dos alunos inquiridos considera o horário da BE adequado. (QA4:4.1)
•Cerca de 95% dos alunos inquiridos considera que a BE responde positivamente nas suas actividades de
pesquisa e de realização de trabalhos escolares – guias básicos de utilizador da BE e guiões de Pesquisa,
etc. (QA4:4)
De igual modo se constitui também como um recurso para os docentes, disponibilizando: informação sobre
listas actualizadas e existências no acervo relativamente às obras do PNL, recursos audiovisuais existentes:
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questionários aos docentes (QD4:2) / questionário ao Director da escola (CK1) / Análise da colecção (CK2).

Pontos fortes identificados
•Uma prestação de serviços com qualidade: do acesso livre ao acervo e acompanhamento nas pesquisas,
passando pela satisfação de necessidades dos alunos, quer no contexto da BE quer no de sala de aula.
•Disponibilidade da equipa para apoiar os alunos nas mais diversas circunstâncias: da pesquisa da
informação à procura de um livro, passando pelas sugestões de leitura, etc. 100% dos alunos inquiridos
assim o confirma (QA4:4.9)
•A BE desenvolve com regularidade atividades de interesse cultural e pedagógico: promoveu exposições e
encontros, divulgou trabalhos, colaborou em projetos com a UMAR.
• A BE está aberta e acompanha as necessidades de ocupação dos tempos escolares.
•A BE envolveu os pais/EE e outros elementos da comunidade educativa.
• A BE está aberta e acompanha as necessidades de ocupação dos tempos escolares.

Pontos fracos identificados
•Ainda não se avançou com a disponibilização de documentos audiovisuais na modalidade de empréstimo
domiciliário.

D.1.4 Avaliação da BE na escola/agrupamento

Evidências
•A BE é uma estrutura técnico-pedagógica que assume o seu processo de auto-avaliação: apresenta
relatórios trimestrais e anual da prossecução/consecução das atividades que desenvolve - a BE avalia a
utilização dos seus recursos com regularidade: recorre a instrumentos de recolha de dados que utiliza
sistematicamente - uso/utilização diária do uso dos computadores; de informação relativa à utilização de
recursos para a sala de aula; utilização de recursos audiovisuais.
Estes dados são importantes para aferir do papel pedagógico da BE no seio da comunidade escolar, daí que
os resultados da autoavaliação sejam divulgados junto dos órgãos de direção, administração e gestão da
escola.

•Outras fontes de evidência: questionários aos docentes (QD4) / questionários aos alunos (QD4)
/questionário ao Director da escola (CK1) / Análise da Colecção (CK2).

Pontos fortes identificados
•Uso de instrumentos de recolha de informação para avaliar a BE de forma sistemática que possibilitam e
dão a indicação sobre que áreas atuar para continuamente as melhorar.
•Registo de utilização dos equipamentos, entre outros formulários disponíveis para a gestão corrente da BE.

•Os alunos/utilizadores tiram partido dos recursos que lhe são postos à disposição

Pontos fracos identificados
--

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

D.2.1 Liderança do professor bibliotecário na escola/agrupamento

Evidências
•O feedback quer de alunos (34,8% considera-o bom e 65,2% Muito Bom QA4:6), quer de docentes
inquiridos (Bom para 42,3% e Muito Bom (57,7% QD4:3.1). Auto-avaliação do professor bibliotecário (CK3).
• Registo de actividades e iniciativas dinamizadas
Outras fontes de evidência: /questionário ao Director da escola (CK1)/ Plano Anual de Atividades da BE /
Relatórios periódicos de consecução das atividades desenvolvidas.

Pontos fortes identificados
• A PB é um membro ativo da comunidade escolar (envolvimento em projetos, a participação em órgãos e
atividades em prol da escola).
• A PB trabalhou articuladamente com outras bibliotecas e a BMG.
•Revela espírito crítico e abertura ao conhecimento - tem feito formação contínua e regular na área da
literatura e da literacia de informação.

Pontos fracos identificados
•Pouca planificação conjunta com os vários departamentos no sentido de promover atividades inerentes ao
cumprimento dos diferentes domínios implicados no funcionamento da BE.
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D.2.2 Adequação dos recursos humanos às necessidades de funcionamento da BE na escola/agrupamento

Evidências
•Os recursos humanos existentes fazem por se adequar às necessidades de funcionamento da BE, apesar
do seu reduzido nº e da falta de assistente operacional afeta à BE.
•Fontes de evidência: questionários aos docentes (QD4) / questionários aos alunos (QD4).

Pontos fortes identificados
•O nível de profissionalismo que diariamente a equipa da BE põe em prática na sua interação com todos os
utilizadores (alunos/formandos/professores/assistentes operacionais/ EE).

Pontos fracos identificados
•Tem sido difícil conseguir a afetação de recursos humanos à BE, o que limita a concretização dos objetivos
e das melhorias propostas: o número de horas/elementos da equipa é insuficiente, ausência de assistente
operacional.

D.2.3 Adequação da BE em termos de espaço às necessidades da escola/agrupamento

Evidências
•A BE adequa-se às necessidades da escola/agrupamento, conforme decorre dos inquéritos aos alunos
(100% consideram-na adequada, QA4:4.2) e aos docentes (46,2 consideram a área, organização do espaço,
mobiliário e condições de acomodação, como muito Bom e 46,2 como Bom).

Pontos fortes identificados
•A BE disponibiliza condições de espaço capazes de responder, no seu funcionamento, às solicitações da
comunidade escolar e a uma utilização diversificada.
•A organização do espaço em zonas funcionais permite uma utilização integrada do espaço e dos recursos
e o trabalho individual e em grupo.
•Boas condições de acomodação e de acesso livre dos utilizadores à documentação.

Pontos fracos identificados
•

D.2.4 Adequação dos computadores e equipamentos tecnológicos ao trabalho da BE e dos utilizadores na
escola/agrupamento.

Evidências
•A BE conta, atualmente, com 8 computadores activos para os utilizadores com ligação à Internet Wireless.
Nos inquéritos aos alunos, estes respondem (87,5%) - (QA4:4.3) que os computadores respondem
positivamente às suas necessidades. Já os docentes inquiridos consideram a atualização dos equipamentos
tecnológicos como Muito boa (15,4%) e Boa (65,4%) - (QD4:2.3)
•A BE conta com 2 ecrãs + 2 leitores de DVD + câmara fotográfica + videoprojector - equipamento que tem
sido utilizado pelos alunos, quer no visionamento de filmes e documentários, quer na realização de trabalhos
educativos.
•Registos elevados de ocupação/utilização da área de informática/multimedia.

Pontos fortes identificados
--

Pontos fracos identificados
•Inexistência de um serviço de reprografia da BE
•Inexistência de uma impressora multifunções na BE.
•A BE ainda não recorre a diferentes tipos de ferramentas Web ou a outros dispositivos da WEB.2, com
regularidade, para incentivar o diálogo e desenvolver processos formativos ou criativos com os utilizadores e
com o agrupamento.

D.3 Gestão da coleção/da informação.

D.3.1 Planeamento/ gestão da coleção de acordo com a inventariação das necessidades curriculares e dos
utilizadores da escola/agrupamento

Evidências
•Documento que define o desenvolvimento da Coleção - "Política de Desenvolvimento da Colecção" (PDC).
•Checklist (CK2).
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•A Coordenadora da BE solicita aos coordenadores de departamento/áreas disciplinares a apresentação de
propostas de aquisição de itens documentais de apoio à actividade curricular, abrangendo várias disciplinas
do Ensino Profissional.
•A PB tem selecionado e supervisionado a aquisição de livros PNL, sob proposta dos professores de Língua
Portuguesa.
• A BE reforça e atualiza o seu acervo, adaptado às necessidades lúdicas dos utilizadores.
•Outras fontes de evidência:
http://bib-esval.weebly.com/recursos.htm

Pontos fortes identificados
•Definição de uma política de gestão documental presente no Regulamento da BE e na "Política de
Desenvolvimento da Colecção".
•Atendimento, no processo de seleção/aquisição de obras, às necessidades das áreas/departamentos e dos
utilizadores, considerando a oferta curricular da escola.

Pontos fracos identificados
•Falta de práticas regulares de avaliação, de desbaste e de seleção e aquisição de documentação.

D.3.2 Adequação dos livros e de outros recursos de informação (no local e em linha) às necessidades
curriculares e aos interesses dos utilizadores na escola/agrupamento.

Evidências
•Adequação da coleção a necessidades pessoais de documentação e ao trabalho pedagógico – cerca de
77% dos docentes inquiridos consideram este item situado entre o Muito Bom e o Bom (23,1% e 53,8%
respectivamente- QD4:2.3). Por seu turno, os alunos pronunciam-se muito positivamente (100%-QA4: 4.5,
4.6 no que concerne à atualidade e variedade dos fundos).

Pontos fortes identificados
•A BE disponibiliza documentos (livros e DVD) para apoio às atividades letivas – serviço de empréstimo
para a sala de aula.
•A seleção dos fundos documentais tem em conta necessidades identificadas junto dos departamentos e
outros utilizadores

Pontos fracos identificados
•Insuficiente exploração de recursos online e de dispositivos da Web para produzir e difundir informação.

D.3.3 Uso da coleção pelos utilizadores da escola/agrupamento

Evidências
•Neste ano letivo, 480 (livros de apoio, dicionários, dossiês, DVD…) foram requisitados para a sala de aula.
•Cerca de 755 empréstimos domiciliários registados na base.
•O fundo documental está organizado segundo a CDU (Classificação Decimal Universal), facilitando o livre
acesso e o uso, pelos utilizadores, do fundo documental.
•O catálogo é pesquisável nos computadores da BE online através da Rede de Bibliotecas Escolares do
Porto (RBEP).

Pontos fortes identificados
•A aplicação de parte da coleção para a promoção da leitura, no âmbito das atividades de dinamização da
leitura PNL (Concurso Nacional de Leitura; Semana da Leitura; Dia Mundial da poesia; sessões com os
alunos do 7.º ano na iniciativa “À descoberta da BE”). Também se realizaram sessões com formandos dos
cursos EFA.
• Aquisição atempada dos livros selecionados para a concretização do Concurso Nacional de Leitura quer a
nível local (1.ª fase – escola), quer a nível distrital (2.ª fase – Biblioteca Municipal).

Pontos fracos identificados
•O serviço de empréstimo domiciliário de documentação ainda não abrange os documentos audiovisuais.
•Os professores recorrem pouco à documentação para a sua atividade docente.

D.3.4 Organização da informação. Informatização da coleção

Evidências
•A BE está devidamente organizada conforme as regras fundamentais da biblioteconomia. O seu sistema de
catalogação obedece à tabela CDU.
•Desdobrável da BE onde se explica toda a orgânica de acesso aos documentos e outros recursos
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(distribuído aos novos alunos nas visitas orientadas à BE) e disponível para recolha no balcão de
atendimento.
•Arquivo de cópia de faturas das aquisições realizadas.
•Registo da entrada dos documentos em suporte papel (Livro de Registo) e na base de dados BIBLIOBASE.

•Listas de seleção de itens documentais, arquivadas no dossiê de gestão e organização da BE.

Pontos fortes identificados
•A organização documental é apresentada aos novos alunos no início do ano, quer presencialmente (nas
visitas com os professores à biblioteca) quer por via de um desdobrável onde se explica a orgânica de
acesso aos documentos e outros recursos.

Pontos fracos identificados
•A organização da informatização e catalogação da coleção cresceu de forma reduzida, nesta ano letivo.

D.3.5 Difusão da informação

Evidências
•A BE disponibiliza documentos de apoio como guias de pesquisa, guias do utilizador, de sensibilização à
utilização da NET segura, boletins informativos (encontros com escritores, performances, sessões de poesia,
concursos em torno dos livros e da leitura…).
•A BE difunde informação junto dos alunos, professores e encarregados de educação por via da lista de
emails.
•38,5% dos docentes inquiridos classifica de Muito Bom e 53,8 % de Bom a disponibilização de informação
relacionada com interesses pessoais/divulgação de iniciativas (QD4:2.7). Cerca de 88,5% distribuídos entre
o Bom (50%) e o Muito Bom(38,5) respondem relativamente à disponibilização de recursos e de ferramentas
web para acesso, produção e difusão da informação (QD4:2.8).
•83,3% dos alunos inquiridos referem afirmativamente que a BE os informa acerca dos materiais existentes
e das atividades que realiza (QA4:4.10).
•Outras fontes de evidência: Plano Anual de Atividades da BE. Relatórios periódicos de consecução das
atividades desenvolvidas.

Pontos fortes identificados
•Expositores de novidades atuais e apelativos – divulgação de recursos.
•Ações de promoção da leitura e dos livros nas diferentes iniciativas que a biblioteca promove ao longo do
ano, em articulação com professores de diferentes departamentos, com a Biblioteca Municipal de Gondomar
e o SABE.

Pontos fracos identificados
•A BE não desenvolve ainda uma política permanente de difusão da informação com o objetivo de divulgar
recursos de informação e incentivar o seu uso.

Quadro Síntese
D. Gestão da biblioteca escolar

Motivo da escolha do domínio
•O domínio escolhido foi o que nos pareceu mais adequado, uma vez que em 2009-10 avaliamos o Domínio
B e, em 2010-11, o Domínio C.

Nível obtido
3.00

Ações para melhoria
• Reforçar a interação entre BE e áreas disciplinares e departamentos curriculares.
• Alargar a modalidade de empréstimo domiciliário aos documentos audiovisuais.

Observações
•

Nível obtido
2.80

Ações para melhoria
• Propor à Direção a necessidade crucial da existência de uma equipa e de assistente operacional afeta à
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BE.
•Implementar estratégias de trabalho cooperativo no âmbito da documentação.

Observações
•A existência de uma equipa adequada é indispensável à realização de um trabalho eficaz e profícuo para a
vida
da escola.

Nível obtido
2.71

Ações para melhoria
• Dar prioridade à catalogação e indexação do acervo.
• Melhorar a política de difusão da informação com o objetivo de divulgar recursos de informação e
incentivar o seu uso.
•Definição e formalização de estratégias de circulação de documentação entre as bibliotecas do
Agrupamento.

Observações
•

Fontes de evidências

Neste item pode transcrever/ incluir excertos de diferentes documentos.
Limite máximo de 2500 caracteres.

Documentos de gestão da Escola/ Agrupamento
(Projeto Educativo, Projeto Curricular, Plano de Ação, Regulamento Interno, Plano Anual de Atividades, relatórios de avaliação, currículos profissionais da equipa da BE,
outros.)

•Regulamento Interno
Secção V – BIBLIOTECA ESCOLAR/CENTRO DE RECURSOS EDUCATIVOS
(artº95 a artº108).
•O Plano Anual de Actividades da BE/CRE integra o PAA.
•A Biblioteca Escolar, enquanto estrutura pedagógica integrada no processo educativo, está ao serviço de
toda a comunidade, potenciando múltiplas situações de apoio a práticas de desenvolvimento curricular, de
acesso à informação, de enriquecimento cultural e de âmbito recreativo.
•A Biblioteca Escolar orienta a sua acção para o desenvolvimento, do currículo,das literacias, para a
descoberta do prazer de ler e escrever e para o aprofundamento da cultura cívica, científica, tecnológica e
artística. A Biblioteca Escolar congrega diversos projetos, funcionando como pólo aglutinador e
impulsionador, ao promover práticas pedagógicas e organizacionais inovadoras, destinadas a todos os ciclos
de ensino.
•A Biblioteca Escolar disponibiliza recursos para todos os utilizadores e induz metodologias construtivistas
da aprendizagem.
•Plano de Acção para os próximos 4 anos
•Plano Anual de Actividades da BE

Documentos pedagógicos da Escola/Agrupamento
(Planificações dos departamentos, ACND, AEC, SAE, PTE-TIC, OTE, projetos curriculares das turmas, orientações/ recomendações do CP, trabalhos de alunos, resultados
de avaliação dos alunos, outros)

Excerto das actividades de articulação com a BE ao longo do ano.
"Todos param para ler" - Articulação com todos os JI e escolas do Agrupamento;
Ler+ dá prazer
leitura em sala de aula, sala dos Professores e Biblioteca, no Dia Mundial da Poesia.
participação em concursos/actividades de promoção da leitura, em articulação com a BE
Semana da Leitura (RBE).

Documentos de Gestão da BE
(Plano de Ação, Plano Anual de Atividades, acordos de parceria, Política de Desenvolvimento da Coleção, Manual de Procedimentos, Regimento, horário, relatórios, plantas,
inventários, outros)

O Plano Anual de Actividades da BE e o Plano de Acção da BE (horizonte 4 anos)estão acessíveis em
http://bib-esval.weebly.com. e fazem parte do Dossiê de Documentação da BE, tendo sido enviados a seu
tempo à Coordenadora Interconcelhia. No respeitante às actividades propostas no Plano de Atividades da
Biblioteca, a BE pretendeu trabalhar em articulação com os departamentos curriculares (e respetivos
docentes), DT,envolver e promover a participação de todos.
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Documentos de funcionamento e dinamização da BE
(Atas/ registos de reuniões/ contactos, registos de projetos/ atividades realizados, estatísticas da BE, materiais de apoio produzidos e editados, catálogo e outras ferramentas
utilizadas, resultados de avaliação da coleção, outros)

•Vários dossiês onde se dá conta de todas as ações levadas a cabo por esta estrutura técnico-pedagógica,
materiais produzidos e de suporte às múltiplas atividades e projetos desenvolvido pela BE e em parceria.
•Registo das diferentes recolhas estatísticas que realizou ao longo do ano: utilização dos seus recursos
documentais; utilização dos computadores da área de informática; registo de entradas na BE e com que
finalidades.
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Perfis de desempenho

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

D1.1 Integração da BE no funcionamento global da escola e inclusão na formulação e desenvolvimento da
sua missão, princípios e objetivos estratégicos e operacionais:
3. A BE está integrada e contemplada.

D1.2 Reconhecimento do valor da BE pelos órgãos de direção, administração e gestão e garantia de
condições em termos de recursos humanos com qualidade e de verba para o seu funcionamento:
3. Reconhecem o valor da BE, garantindo condições adequadas.

D1.3 A BE assume-se e é entendida como um recurso ativo ao serviço da escola / O professor bibliotecário
integra o CP / Os órgãos de direção, administração e gestão reconhecem o valor da articulação/planificação
entre a BE e os vários departamentos curriculares e demais estruturas de coordenação educativa e
supervisão pedagógica:
3. Sim/ Sim/ Sim.

D1.4 A BE faculta serviços e articula atividades/projetos com a escola:
3. Faculta bons serviços e articula atividades/projetos com a escola – 60 a 79% avalia positivamente o
trabalho da BE.

D1.5 A BE:
3. Tem horário contínuo, responde satisfatoriamente, faculta acompanhamento/formação e regista utilização
entre 60 e 79%.

D1.6 A BE:
3. Implementa um sistema de avaliação e de melhoria contínuo, planificando e orientando a sua acção com
base nos dados obtidos.

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

D2.1 O professor bibliotecário possui formação:
4. Muito adequada ao seu conteúdo funcional, nos termos da legislação vigente (10 pontos ou mais).

D2.2 O professor bibliotecário:
3. Exerce uma boa gestão, procurando mobilizar a equipa e a escola – 60 a 79% avaliam muito
positivamente este item.

D2.3 A equipa é, no que respeita às competências e número dos seus elementos:
1. Limitada no que respeita às competências e ao número dos seus elementos e necessidades da escola.

D2.4 Condições de espaço, mobiliário e equipamento da BE:
3. A BE apresenta boas condições, adequando-se bem ao trabalho na escola.

D2.5 Nível dos equipamentos tecnológicos (hardware e software) disponibilizados pela BE:
3. Respondem às necessidades da escola e estão atualizados – 60 a 79% dos utilizadores avaliam
positivamente este item.

D.3 Gestão da coleção/da informação.

D3.1 A coleção:
3. Responde bem às necessidades de informação da escola e é equilibrada nos suportes e diferentes áreas.

D3.2 Uso da Coleção pelos docentes e alunos no desenvolvimento das suas atividades, para ler, para se
recrear ou para satisfazer necessidades de informação:
2. Medianamente usada – 45 a 59% dos docentes e 45 a 59% dos alunos recorrem à coleção.

D3.3 O catálogo:
2. Está parcialmente informatizado e não inclui recursos em linha.

D3.4 Existe uma política documental definida para a escola e o desenvolvimento da coleção realiza-se, tendo
em conta os princípios definidos na Política de desenvolvimento da coleção (PDC):
3. Sim.

D3.5 A BE conta com uma verba anual para atualização da coleção:
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3. Sim.

D3.6 Existe uma rede partilhada de documentação entre as várias BE/ escolas/JI e, a nível local, com outras
bibliotecas e com a BM:
3. Sim.

D3.7 A BE desenvolve uma política permanente de difusão da informação com o objetivo de divulgar
recursos de informação e incentivar o seu uso:
3. Sim, de forma permanente.
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Secção B

Domínio A. Apoio ao desenvolvimento curricular

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

Relatório de avaliação
A BE integra o Conselho Pedagógico, coopera com regularidade com todos os departamentos curriculares,
através da dinamização de projetos de Leitura, apoio na elaboração de trabalhos no âmbito das diferentes
áreas disciplinares, guiões para desenvolvimento de competências de literacia da informação, apoio aos
docentes, participação no PAA.

Evidências que fundamentam o relatório
A BE trabalhou articuladamente, ao longo do ano letivo, com o Departamento de Línguas na implementação
de estratégias/atividades para a promoção da leitura (Concurso Nacional de Leitura, Concurso de Poesia,
Concursos de ortografia.
Sumários com o registo de atividades desenvolvidas com a BE - seleção de obras para motivação à leitura
na sala de aula (profs Português); aula na BE para divulgação do acervo e valências(História, Filosofia,
Geografia,);aula de pesquisa em obras de referência e consulta de dicionários (3º Ciclo); guiões de pesquisa
de informação,de pesquisa na web,recursos/sites úteis, guião para trabalho escrito, apoio à consulta ....

Ações para melhoria
Melhorar a comunicação entre a BE e os órgãos pedagógicos da Escola no sentido de facilitar a atualização
e adequação dos recursos às necessidades - continuar a apresentar aos docentes sugestões de trabalho
articulado. Continuar a
produção e partilha de materiais.Organizar visitas guiadas aos novos alunos no início de cada ano letivo.
Dinamizar sessões de formação para utilização autónoma da BE.
Promover a autonomia para o uso do catálogo on-line
Atualizar a bibliopágina Web e gerir os conteúdos de forma a abrir canais de comunicação/divulgação.

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

Relatório de avaliação
A BE deu a conhecer a todas as turmas do 7º o “Guia de Utilizador da BE” e "Ficha informativa de
pesquisa" (através dos Diretores de Turma que nas aulas de Formação Cívica os analisaram).
A BE apoia os seus utilizadores, na pesquisa, investigação e organização dos trabalhos.
- A BE actualiza o fundo documental e realiza a divulgação das novidades e das novas aquisições via web.

Evidências que fundamentam o relatório
- “Guia de Utilizador da BE”.
- Existência de um dossier de apoio à pesquisa e ao tratamento de informação com diversos guias e
materiais de orientação.

Ações para melhoria
Promoção de atividades de formação de utilizadores da literacia da informação - organizar com os diretores
de turma um calendário de sessões de formação de utilizadores com as respectivas turmas., utilização de
computadores e
de fontes de informação on-line. Atualização da bibliopágina Web e gestão dos conteúdos de forma a
melhorar canais de comunicação/divulgação.

Domínio B. Leitura e literacia

B.1. Trabalho da BE ao serviço da promoção da leitura na escola/agrupamento.

Relatório de avaliação
A BE desenvolve atividades no âmbito da promoção da leitura: Participa em projetos de Leitura,encontros
com autores e outros eventos culturais que aproximam os alunos dos livros. A BE trabalha
articuladamente,ao longodo ano letivo, com o Departamento de Línguas na implementação de
estratégias/atividades para a promoção da leitura (realização de Feira do Livro, Comemoração do “Dia das
Bibliotecas Escolares”, Concurso de Poesia, “Poemas Soltos”, Concurso Nacional de
Leitura,Comemoração do Dia Mundial da Poesia, Flashmob "À Volta dos Livros e das Leituras" (articulação
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com Desporto Escolar - Dança), para promover a leitura e a escrita.
A BE faculta uma coleção variada de livros e de material não-livro; dispõe de 1 jornal diário, do Jornal de
Letras, e revistas adequadas aos níveis etários dos utilizadores.

Evidências que fundamentam o relatório
Efectuaram-se 1016 registos de circulação de livros e 312 DVD's. Guiões de divulgação de escritores;
elaboração de bibliografias temáticas.
Preparação dos livros para leitura orientada na sala de aula;
Exposições temáticas;
Entrega dos prémios (livros) aos seleccionados a nível de escola para o Concurso Nacional de Leitura;
Instrumentos de apoio a actividades de leitura,nomeadamente Guiões de Leitura;
Relatórios de actividades, divulgação no blogue e placares e registo de sumários.
http://aevbiblioblog.blogspot.pt/

Ações para melhoria
Utilizar a WEB e outras fontes de informação na prospeção e identificação de materiais de interesse para os
jovens e adultos. Encorajar exploração de ambientes digitais e a participação dos alunos em atividades livres
no âmbito da leitura ( de leitura, fóruns de discussão, jornais, blogs, etc., com vista ao sucessoeducativo dos
alunos.

B.2. Integração da BE nas estratégias e programas de leitura ao nível da escola/agrupamento.

Relatório de avaliação
A BE organizou em parceria com os professores de Português, actividades de promoção de leitura (Semana
da leitura/contrato de leitura /fóruns de leitura/Ler em voz alta).
A BE apoiou os concursos “Nacional de Leitura”,“Poemas Soltos”,atividades relacionados com a leitura
informativa em articulação com o Departamento de Ciências Sociais e Humanas, Ciências Exactas e
Experimentais e Departamento de
Expressões. Apoiou a dinamização de atividades de expressão escrita em articulação curricular com o Grupo
de Português para todos os níveis de ensino; reuniu com alguns docentes para a preparação das atividades
dinamizadas.

Evidências que fundamentam o relatório
Registos de participação em contextos diversificados de leitura (CNL, Concurso Declamação, Poemas
Soltos);A BE organizou em parceria com os professores de Português, actividades de promoção de leitura
(Semana da leitura/contrato de leitura /fóruns de leitura).
Apoiou ativamente os concursos “Nacional de Leitura”, “Poemas Soltos”. A BE apoiou actividades
relacionados com a leitura informativa em articulação
com o Departamento de Ciências Sociais e Humanas, Ciências Exactas e Experimentais e Departamento de
Expressões. Apoiou a dinamização de actividades de expressão escrita em articulação curricular com o
Grupo de Português para todos os níveis de ensino; preparou actividades de divulgação e de promoção de
escrita criativa.
Participação em actividades organizadas pela BE e relacionadas com a leitura.

Ações para melhoria
Animar a ocupação lúdica dos tempos livres, promovendo a razoável coleção na área dos filmes e da
música.
Sessões livres de leitura.
Melhorar o acervo da zona da leitura informal.

B.3. Impacto do trabalho da BE nas atitudes e competências dos alunos, no âmbito da leitura e da literacia.

Relatório de avaliação
Melhor conhecimento efetivo dos recursos e importância da BE e das suas potencialidades.
Maior nº de alunos para ler e requisitar livros na BE.
Maior participação nas atividades desenvolvidas na/pela BE. Maior nº de alunos que usam o espaço da BE
para atividades associadas à promoção da leitura recreativa, para se informar ou para realizar trabalhos
escolares. Maior autonomia dos alunos.

Evidências que fundamentam o relatório
Registos de presença e de requisição domiciliária; Registo de sumários nos livros de ponto.

Ações para melhoria
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Acções de formação de Utilizador a professores/alunos, para criar contextos diversificados de leitura e de
produção/comunicação da informação e de desenvolvimento das competências digitais

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

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

Relatório de avaliação
- A BE apoia actividades livres de leitura, pesquisa, estudo e execução de trabalhos escolares realizados
pelos alunos fora dos contextos formais de aprendizagem.Os alunos dispõem de condições favoráveis à
utilização livre individual ou em pequenos grupos da BE.
- A BE dinamiza diversas atividades culturais e lúdicas ao longo do ano letivo, abertas à comunidade.

Evidências que fundamentam o relatório
A BE oferece um horário alargado, permanecendo aberta na hora de almoço. 9:00h - 18:00h e, duas vezes
por semana, até às 22:00h ou quando eram desenvolvidas atividades para a comunidade educativa.
Excerto - CONVITE -
Exmo(a) Sr(a) Encarregado (a) de Educação:
(...)Assim, realizaremos diversas actividades e será um privilégio poder contar com a V/ disponibilidade para
vir à escola assistir à FESTA DA LEITURA, dia 5
de Março(6ªfeira - 21:00h)...
A biblioteca e o Dia Mundial da Criança

"Neste dia os livros e jogos, que moravam nas árvores e no jardim da entrada, saltaram para dar as boas-
vindas aos mais pequeninos!" http://aev-valbom.org

Ações para melhoria
- Aumentar a participação da BE na dinamização de actividades de extensão cultural e de promoção da
leitura e do livro (exposições, concursos de leitura e
expressão escrita, sarau de poesia, sessões de leitura).

C.2. Projetos e parcerias

Relatório de avaliação
A Biblioteca mantém com a RBEP um trabalho de parceria, quer na actualização do catálogo informático, na
concretização da missão da BE, quer no apoio à
divulgação de actividades. Com a Biblioteca Municipal que se mostrou sempre disponível em articular
iniciativas (Semana da Leitura, Feira do Livro Infanto-Juvenil, Encontro de Bibliotecas Escolares, Concurso
Poemas Soltos. Com RBE, através da sua coordenadora interconcelhia, cuja disponibilidade e apoio é uma
mais-valia para o trabalho desenvolvido na BE.
A BE teve também a colaboração e participação dos Pais e EE na Feira do Livro, na Semana da Leitura e do
Dia Mundial da Poesia 8atividade articulada com a associação cultural valboense "FIDES" . A abertura
semanal da BE à noite permitiu interagir com o CNO e alguns EE,na realização de atividades (Feira do Livro,
Acordo ortográfico, Dia internacional da Mulher, Semana da Leitura; na leitura domiciliária.

Evidências que fundamentam o relatório
Acordos de parceria
Reuniões RBE/SABE
PA da BE
Encontro de Bibliotecas escolares de Gondomar "À volta dos livros e dos leitores II"

Ações para melhoria
Definir uma estratégia sistemática de promoção da leitura e do livro e das novas tecnologias, através de
sessões de formação para pais e adultos do CNO.

Fontes de evidências

Neste item pode transcrever/ incluir excertos de diferentes documentos.
Limite máximo de 2500 caracteres.

Documentos de gestão da Escola/ Agrupamento
(Projeto Educativo, Projeto Curricular, Plano de Ação, Regulamento Interno, Plano Anual de Atividades, relatórios de avaliação, currículos profissionais da equipa da BE,
outros.)
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Documentos de gestão da Escola/ Agrupamento
(Projecto Educativo, Projecto Curricular, Plano de Acção, Regulamento Interno, Plano Anual de Actividades,
relatórios de avaliação, currículos profissionais da equipa da BE,
outros.)
•http://aevbiblioblog.blogspot.pt/

•http://aev-valbom.org

Documentos pedagógicos da Escola/Agrupamento
(Planificações dos departamentos, ACND, AEC, SAE, PTE-TIC, OTE, projetos curriculares das turmas, orientações/ recomendações do CP, trabalhos de alunos, resultados
de avaliação dos alunos, outros)

•http://aev-valbom.org

Documentos de Gestão da BE
(Plano de Ação, Plano Anual de Atividades, acordos de parceria, Política de Desenvolvimento da Coleção, Manual de Procedimentos, Regimento, horário, relatórios, plantas,
inventários, outros)

Do plano de acção/estratégia da BE a 4 anos, está contemplado o seguinte: Domínio A: Sistematizar práticas
colaborativas e de articulação com os diferentes
Departamentos e Grupos Disciplinares; Dinamizar actividades em colaboração com as Áreas Curriculares
não Disciplinares;
Potenciar a utilização da BE em contexto lectivo;Dinamizar sessões de formação para utilização autónoma
da BE,
de forma articulada com o Plano Tecnológico
Promover a autonomia para o uso do catálogo on-line.
Domínio B:desenvolver Projetos/Atividades de promoção da Leitura envolvendo todas as turmas da Escola
Criar contextos diversificados de leitura e de produção/comunicação da informação.
Domínio C: Promover a ocupação educativa dos tempos livres
Expor e valorizar o trabalho desenvolvido; Participar activamente com a RBE, RBEP e Rede Concelhia
Envolver de forma mais sistemática e incisiva os Pais
/Encarregados de Educação nas actividades da BE
Abrir ao exterior.

Documentos de funcionamento e dinamização da BE
(Atas/ registos de reuniões/ contactos, registos de projetos/ atividades realizados, estatísticas da BE, materiais de apoio produzidos e editados, catálogo e outras ferramentas
utilizadas, resultados de avaliação da coleção, outros)

http://bib-esval.weebly.com/recursos.htm
http://aevbiblioblog.blogspot.pt/

Síntese geral da avaliação das BE do agrupamento

O preenchimento deste quadro só se aplica aos Agrupamentos. Apesar de feito no espaço da aplicação da
escola sede, pretende ser uma síntese breve e geral da avaliação realizada ao nível das bibliotecas do
Agrupamento, de modo a facilitar uma visão global do seu desempenho e a adopção de uma política de
gestão integrada que promova o seu desenvolvimento harmonioso e articulado.

Identificar domínio/ subdomínios avaliados e níveis obtidos em cada BE
Ano lectivo 2009- 2010 - Domínio B nível 3
Ano lectivo 2010- 2011 - Domínio C nível 3
Ano lectivo 2011- 2012 - Domínio D nível 3

Pontos fortes
Conjunto de diversas actividades de dinamização cultural e pedagógica de carácter transversal que têm
envolvido cada vez elementos da comunidade educativa.

Pontos fracos
O uso ainda incipiente das literacias da informação e digitais.
- O nº ainda reduzido de Pais e Encarregados de Educação em actividades promovidas regularmente pela
BE.
- Insuficiente aproveitamento dos recursos disponibilizados pela BE.

Ações para melhoria
Planificação regular de projetos e atividades de departamentos e turmas com as BEs.
Continuar a envolver as Escolas do Agrupamento em projetos transversais colaborativos.
Intensificar a divulgação das boas práticas de leitura, de modo a torná-las interdisciplinares e concorridas em

todos os níveis de escolaridade.Publicitar regularmente o catálogo da BE, com destaque para as novidades,
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de modo a alargar o número de requisições domiciliárias. Aumentar os grupos ou comunidades de leitores
para partilhar gostos e leituras(CEF,EFA,CNO,outros).Encorajar a participação dos alunos em atividades
livres no âmbito da leitura.Aumentar o nível de incorporação das TIC nos serviços informativos e educativos
oferecidos pela BE.
Manter a iniciativa de divulgação das atividades junto dos Pais e Encarregados de Educação, procurando
aumentar o nº de endereços eletrónicos; solicitar junto da Associação de Pais, entusiasta apoiante das
atividades da BE, que continue a passar a mensagem de que eles são essenciais na vida da escola.
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Secção C

Domínio A. Apoio ao desenvolvimento curricular

Ano de incidência da avaliação.
--

Data de apresentação ao Conselho Pedagógico.
--

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

Nível obtido
--

Resultados das ações de melhoria implementadas, após avaliação, para o subdomínio.
--

Recomendações do Conselho Pedagógico
--

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

Nível obtido
--

Resultados das ações de melhoria implementadas, após avaliação, para o subdomínio.
--

Recomendações do Conselho Pedagógico
--

Domínio B. Leitura e literacia

Ano de incidência da avaliação.
2010

Data de apresentação ao Conselho Pedagógico.
2010/10/06

Nível obtido
3

Resultados das ações de melhoria implementadas, após avaliação, para o subdomínio.
Resultados positivos:Melhor conhecimento efectivo dos recursos e importância da BE e das suas
potencialidades.
Crescente aumento do nº de alunos para ler e requisitar livros na BE. Maior participação nas atividades
desenvolvidas na/pela BE. Maior nº de alunos que usam o espaço da BE para atividades associadas à
promoção da leitura recreativa, para se informar ou para realizar trabalhos escolares(aumento de 32,6%).
Maior autonomia dos alunos.

Recomendações do Conselho Pedagógico
O CP formalizou o seu voto de confiança às coordenadoras das respectivas bibliotecas e um parecer positivo
sobre o trabalho desenvolvido, apesar das dificuldades resultantes da fusão das duas unidades orgânicas.
Reiterou a continuidade ao desenvolvimento de Projectos/Actividades de promoção de leitura, à participação
dos alunos em actividades livres no âmbito da leitura, à participação activa no PAA, à articulação e práticas
colaborativas, no sentido de reforçar o envolvimento da BE e o compromisso do Agrupamento na promoção
do sucesso educativo.

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

Ano de incidência da avaliação.
2011
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Data de apresentação ao Conselho Pedagógico.
2011/07/18

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

Nível obtido
3

Resultados das ações de melhoria implementadas, após avaliação, para o subdomínio.
As melhorias propostas não foram totalmente concretizadas, ao nível da equipa de colaboradores (que
continua a carecer de reforço), no sentido de rentabilizar todos os recursos da BE.

Recomendações do Conselho Pedagógico
O CP considera que a BE tem vindo a assumir um contributo cada vez maior no sucesso escolar e
educativo, pelo que deu um parecer positivo sobre o trabalho desenvolvido pelas professoras bibliotecárias
do Agrupamento, que pressupõe, assim, um reforço do papel da BE e o reconhecimento sua importância.
Para isso, considerou que as acções de melhorias propostas são pertinentes. Recomenda a
complementaridade de práticas colaborativas, do trabalho sistemático de articulação e da equipa de
colaboradores (que carece de reforço), no sentido de rentabilizar todos os recursos da BE e o compromisso
do Agrupamento para que consiga corresponder aos desafios do ensino actual e à exigente missão da
Escola.

C.2. Projetos e parcerias

Nível obtido
3

Resultados das ações de melhoria implementadas, após avaliação, para o subdomínio.
Não foi organizada a sessão de acolhimento na BE com os pais/EE dos novos alunos, como constava do
plano de melhoria.

Recomendações do Conselho Pedagógico
O CP considera que a BE tem vindo a assumir um contributo cada vez maior no sucesso escolar e
educativo, pelo que deu um parecer positivo sobre o trabalho desenvolvido pelas professoras bibliotecárias
do Agrupamento, que pressupõe, assim, um reforço do papel da BE e o reconhecimento sua importância.
Para isso, considerou que as acções de melhorias propostas são pertinentes. Recomenda a
complementaridade de práticas colaborativas, do trabalho sistemático de articulação e da equipa de
colaboradores (que carece de reforço), no sentido de rentabilizar todos os recursos da BE e o compromisso
do Agrupamento para que consiga corresponder aos desafios do ensino actual e à exigente missão da
Escola.

Domínio D. Gestão da biblioteca escolar

Ano de incidência da avaliação.
2012

Data de apresentação ao Conselho Pedagógico.
--

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

Nível obtido
3

Resultados das ações de melhoria implementadas, após avaliação, para o subdomínio.
Definir, em colaboração com as estruturas educativas, metas a nível da leitura e da literacia para integrar no
Projeto Educativo da Escola.

Recomendações do Conselho Pedagógico
--

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

Nível obtido
--
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Resultados das ações de melhoria implementadas, após avaliação, para o subdomínio.
--

Recomendações do Conselho Pedagógico
--

D.3. Gestão da coleção/da informação.

Nível obtido
--

Resultados das ações de melhoria implementadas, após avaliação, para o subdomínio.
--

Recomendações do Conselho Pedagógico
--

Observações

--
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QA4. Questionário aos alunos

As bibliotecas escolares do Agrupamento de Escolas de Valbom estão a proceder à recolha de
informação junto dos seus utilizadores e outros intervenientes (alunos, professores, órgãos de
gestão e pais e encarregados de educação), no âmbito da sua auto-avaliação. É neste contexto que
vimos solicitar o preenchimento deste questionário que ajudará a objectivar a forma como se está a
concretizar o trabalho realizado pela e com as BEs, qual o impacto que as actividades realizadas vão
tendo no processo de ensino-aprendizagem, bem como o grau de eficiência e de satisfação dos seus
serviços. Agradecemos a sua colaboração. A sua participação é muito importante.

1. Identificação

Masculino 5 20.8%
Feminino 19 79.2%

2. Frequento:

2.1 Ensino Básico:

7.º 5 33.3%
8.º 3 20.0%
9.º 7 46.7%

2.1.1 Tipo de ensino

Regular 17 100.0%

2.2 Ensino Secundário:

11.º 4 80.0%
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12.º 1 20.0%

2.2.1 Curso

Ciências e Tecnologias 1 20.0%
Línguas e Humanidades 4 80.0%

3. Vais à biblioteca escolar (BE)

Todos os dias 8 36.4%
Uma ou duas vezes por semana 11 50.0%
Uma ou duas vezes por mês 1 4.5%
Uma ou duas vezes por período 2 9.1%
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4.1 O horário da BE é adequado e responde às tuas necessidades de acesso?

Sim 23 95.8%
Não 1 4.2%

4.2 A área da BE é adequada para circulares à vontade e realizares bem os trabalhos.

Sim 24 100.0%

4.3 Os computadores respondem às tuas necessidades e têm-te permitido realizar os trabalhos.

Sim 21 87.5%
Não 3 12.5%
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4.4 Encontras os livros ou outros documentos que procuras.

Sim 23 95.8%
Não 1 4.2%

4.5 Os livros e outros documentos são atuais e têm informação com qualidade.

Sim 24 100.0%

4.6 Na BE existe documentação variada, incluindo: CD, CD-ROM, DVD, e informação "online"?

Sim 24 100.0%

4.7 O catálogo da BE é útil nas tuas pesquisas?

Sim 21 91.3%
Não 2 8.7%

4.8 A equipa apoia-me quando procuras um livro, precisas de realizar uma pesquisa ou fazer um trabalho,
se pedires?

Sim 24 100.0%

4.9 O regulamento de funcionamento da BE é adequado e responde às tuas necessidades?

Sim 22 91.7%
Não 2 8.3%
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4.10 A BE informa-te acerca dos materiais existentes e das atividades que realiza?

Sim 20 83.3%
Não 4 16.7%

5.1 Obras de referência: enciclopédias, dicionários...

Bom 16 66.7%
Razoável 8 33.3%

5.2 Jornais e revistas.

Bom 16 66.7%
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Razoável 8 33.3%

5.3 Livros de literatura.

Bom 19 79.2%
Razoável 5 20.8%

5.4 Livros de tipo informativo.

Bom 15 62.5%
Razoável 9 37.5%

5.5 CD áudio, DVD, jogos.
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Bom 12 50.0%
Razoável 11 45.8%
Fraco 1 4.2%

5.6 Livros para apoio ao estudo e para realização de trabalhos.

Bom 20 83.3%
Razoável 3 12.5%
Fraco 1 4.2%

5.7 Informação organizada acessível através da Internet

Bom 18 75.0%
Razoável 3 12.5%
Fraco 3 12.5%
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6. Classifica o trabalho global do professor bibliotecário/ equipa no acesso à BE, no apoio à pesquisa de
informação e na realização de trabalhos.

Muito bom 15 65.2%
Bom 8 34.8%
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QD4. Questionário aos docentes

As bibliotecas escolares do Agrupamento de Escolas de Valbom estão a proceder à recolha de
informação junto dos seus utilizadores e outros intervenientes (alunos, professores, órgãos de
gestão e pais e encarregados de educação), no âmbito da sua auto-avaliação. É neste contexto que
vimos solicitar o preenchimento deste questionário que ajudará a objectivar a forma como se está a
concretizar o trabalho realizado pela e com as BEs, qual o impacto que as actividades realizadas vão
tendo no processo de ensino-aprendizagem, bem como o grau de eficiência e de satisfação dos seus
serviços. Agradecemos a sua colaboração. A sua participação é muito importante.

Ciclo de Ensino

3.º Ciclo 9 34.6%
Ensino Secundário 17 65.4%

1. Considera a gestão da biblioteca escolar (BE) eficaz e capaz de favorecer o trabalho com os alunos e a
articulação com o currículo?

Muito 13 50.0%
Razoavelmente 13 50.0%

2. Como classifica as condições de acesso e os recursos disponibilizados pela BE?

2.1 Horário de abertura da BE.

Muito Bom 9 34.6%
Bom 15 57.7%
Razoável 2 7.7%
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2.2 Área, organização do espaço, mobiliário existente e condições de acomodação nas deslocações com
alunos.

Muito Bom 12 46.2%
Bom 12 46.2%
Razoável 2 7.7%

2.3 Número, atualização e adequação dos equipamentos tecnológicos da BE.

Muito Bom 4 15.4%
Bom 17 65.4%
Razoável 4 15.4%
Fraco 1 3.8%
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2.4 Adequação da coleção às necessidades pessoais de documentação e ao trabalho pedagógico com os
alunos.

Muito Bom 6 23.1%
Bom 14 53.8%
Razoável 6 23.1%

2.5 Atualidade dos fundos documentais.

Muito Bom 4 15.4%
Bom 18 69.2%
Razoável 4 15.4%
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2.6 Diversidade da coleção em áreas temáticas e em suportes, incluindo recursos organizados em linha.

Muito Bom 7 26.9%
Bom 12 46.2%
Razoável 7 26.9%

2.7 Disponibilização de informação relacionada com interesses pessoais/ divulgação de iniciativas.

Muito Bom 10 38.5%
Bom 14 53.8%
Razoável 2 7.7%
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2.8 Disponibilização de informação relacionada com o trabalho escolar/ currículo.

Muito Bom 10 38.5%
Bom 13 50.0%
Razoável 3 11.5%

2.9 Disponibilização de recursos e de ferramentas Web para acesso, produção e difusão de informação.

Muito Bom 4 15.4%
Bom 17 65.4%
Razoável 5 19.2%

3. Como classifica os serviços prestados pela BE?

3.1 Capacidade de liderança do professor bibliotecário, trabalho com os departamentos, docentes e alunos
e desempenho ao nível de gestão da BE.

Muito Bom 15 57.7%
Bom 11 42.3%
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3.2 Capacidade de contribuir para melhorar a qualidade do trabalho escolar e o nível de competências dos
alunos.

Muito Bom 8 30.8%
Bom 15 57.7%
Razoável 3 11.5%

3.3 Trabalho da equipa na criação de instrumentos de apoio ao trabalho escolar e aos utilizadores.

Muito Bom 7 29.2%
Bom 13 54.2%
Razoável 4 16.7%
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3.4 Interação da BE com a escola. Definição de programas formativos e de trabalho com departamentos e
docentes.

Muito Bom 11 42.3%
Bom 10 38.5%
Razoável 5 19.2%

3.5 Criação de condições de acesso e acompanhamento aos utilizadores na pesquisa e uso da informação.

Muito Bom 8 30.8%
Bom 16 61.5%
Razoável 2 7.7%



Relatório de avaliação
1304806 Escola Secundária de Valbom, Gondomar
2012/08/23 00:48:35
35/44

3.6 Criação de condições para o uso das TIC e para a exploração e uso qualificado da Internet e
disseminação de ferramentas Web

Muito Bom 2 7.7%
Bom 18 69.2%
Razoável 5 19.2%
Fraco 1 3.8%

3.7 Criação de condições para a promoção da leitura e da literacia.

Muito Bom 15 57.7%
Bom 10 38.5%
Razoável 1 3.8%
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3.8 Trabalho articulado com os docentes e apoio ao desenvolvimento curricular.

Muito Bom 7 28.0%
Bom 16 64.0%
Razoável 2 8.0%

3.9 Articulação de atividades e partilha de recursos entre as escolas/ bibliotecas no agrupamento.

Muito Bom 5 19.2%
Bom 15 57.7%
Razoável 5 19.2%
Fraco 1 3.8%
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4. Faça um balanço global do impacto da BE na vida da escola e no apoio ao seu trabalho enquanto
docente.

Muito Bom 8 30.8%
Bom 15 57.7%
Razoável 2 7.7%
Fraco 1 3.8%
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CK1. Lista de verificação para o diretor(a) da escola/ agrupamento

As bibliotecas escolares do Agrupamento de Escolas de Valbom estão a proceder à recolha de
informação junto dos seus utilizadores e outros intervenientes (alunos, professores, órgãos de
gestão e pais e encarregados de educação), no âmbito da sua auto-avaliação. É neste contexto que
vimos solicitar o preenchimento deste questionário que ajudará a objectivar a forma como se está a
concretizar o trabalho realizado pela e com as BEs, qual o impacto que as actividades realizadas vão
tendo no processo de ensino-aprendizagem, bem como o grau de eficiência e de satisfação dos seus
serviços. Agradecemos a sua colaboração. A sua participação é muito importante.

Esta lista de verificação tem por objetivo identificar a situação da escola/ agrupamento, com o propósito de
melhorar o valor e integração da BE na escola e o seu impacto nas aprendizagens dos alunos.

1. De que forma é a biblioteca escolar (BE) apoiada para se promover a sua integração na escola?
Assinale as situações que correspondem à sua escola/ agrupamento.

1.1 A BE está reconhecida de forma explícita nos documentos normativos – regulamento interno, projeto
educativo, plano anual e plurianual de atividade – da escola/ agrupamento, sendo encarada como um
recurso pedagógico fundamental.

Implementado, mas a requerer ações para melhoria 1 100.0%

1.2 A BE está envolvida nas grandes finalidades e nas prioridades pedagógicas e educativas identificadas
para a escola/ agrupamento.

Implementado, mas a requerer ações para melhoria 1 100.0%

1.3 A BE e o seu trabalho são acompanhados com regularidade, por exemplo, através da realização de
encontros regulares com o professor bibliotecário, da observação de atividades, outros.

Implementado com sucesso 1 100.0%

1.4 O professor bibliotecário e a sua equipa têm apoio e condições para participarem em reuniões que
permitem aprofundar a ligação da BE à escola, por exemplo, reuniões de Conselho Pedagógico,
departamentos, conselhos de turmas, docentes, outros.

Implementado, mas a requerer ações para melhoria 1 100.0%

1.5 A BE tem condições – recursos materiais; verbas anuais – para cumprir os requisitos necessários de
funcionamento de acordo com as orientações da RBE, designadamente para a renovação dos
equipamentos e a atualização da coleção.

Implementado, mas a requerer ações para melhoria 1 100.0%

1.6 A BE tem os recursos humanos necessários – docentes e não docentes – em número, disponibilidade e
em competências para o seu bom funcionamento.

Implementado, mas a requerer ações para melhoria 1 100.0%

1.7 A BE tem condições de trabalho e recursos para facultar serviços de biblioteca a todo o agrupamento.

Implementado, mas a requerer ações para melhoria 1 100.0%

1.8 O processo de avaliação da BE é apoiado, sendo facilitadas as condições necessárias à sua realização.

Implementado, mas a requerer ações para melhoria 1 100.0%

1.9 A autoavaliação da escola/ agrupamento inclui referências concretas à BE, pelo seu contributo para a
qualidade do ensino e da aprendizagem.

Em implementação 1 100.0%

2. De que forma é a BE apoiada para desenvolver as competências e o sucesso dos alunos?
Assinale as situações que correspondem à sua escola/ agrupamento.

2.1 A BE é apoiada para que exista uma maior articulação pedagógica e curricular com os departamentos,
demais estruturas de coordenação educativa e supervisão pedagógica e docentes.

Implementado, mas a requerer ações para melhoria 1 100.0%
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2.2 A BE é apoiada para que exista uma maior integração dos seus recursos e possibilidades de trabalho no
processo de planificação e no desenvolvimento das atividades formativas e curriculares.

Implementado, mas a requerer ações para melhoria 1 100.0%

2.3 A BE é apoiada na implementação de procedimentos comuns na escola/ agrupamento para o
desenvolvimento de competências de informação, por exemplo, na utilização de um modelo de pesquisa.

Implementado, mas a requerer ações para melhoria 1 100.0%

2.4 A BE é apoiada na identificação de necessidades de formação para o desenvolvimento das
competências tecnológicas e de literacias de informação dos alunos.

Implementado, mas a requerer ações para melhoria 1 100.0%

2.5 A BE é apoiada na identificação de necessidades de formação para o desenvolvimento das
competências tecnológicas e de literacias de informação dos docentes.

Implementado, mas a requerer ações para melhoria 1 100.0%

2.6 A BE é apoiada nas suas iniciativas para promover as competências de leitura – mobilização dos
docentes, criação e candidatura a projetos, aquisição/disponibilização atempada de novos documentos,
outros.

Implementado com sucesso 1 100.0%

2.7 A BE é envolvida nas decisões relacionadas com a política de gestão da informação dentro da escola/
agrupamento e a sua ligação ao PTE e a outros projetos.

Implementado, mas a requerer ações para melhoria 1 100.0%
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CK2. Lista de verificação para o professor bibliotecário

As bibliotecas escolares do Agrupamento de Escolas de Valbom estão a proceder à recolha de
informação junto dos seus utilizadores e outros intervenientes (alunos, professores, órgãos de
gestão e pais e encarregados de educação), no âmbito da sua auto-avaliação. É neste contexto que
vimos solicitar o preenchimento deste questionário que ajudará a objectivar a forma como se está a
concretizar o trabalho realizado pela e com as BEs, qual o impacto que as actividades realizadas vão
tendo no processo de ensino-aprendizagem, bem como o grau de eficiência e de satisfação dos seus
serviços. Agradecemos a sua colaboração. A sua participação é muito importante.

Assinale a sua situação em relação a cada indicador.

1. Tem um nível de formação aprofundado e continua a investir na melhoria e atualização das suas
competências.

Implementado com sucesso 1 100.0%

2. Desenvolve uma boa gestão e uma liderança forte, mobilizando a equipa e a escola/ agrupamento para o
uso da BE e dos seus recursos.

Implementado, mas a requerer ações para melhoria 1 100.0%

3. Gere a equipa, fomentando boas relações interpessoais. Cria situações de formação em contexto e
incentiva a equipa a recorrer à autoformação e a formação externa, para melhorar o nível das suas
competências.

Implementado, mas a requerer ações para melhoria 1 100.0%

4. Cria condições de acesso aos recursos e desenvolve estratégias de acompanhamento e de formação aos
utilizadores.

Implementado, mas a requerer ações para melhoria 1 100.0%

5. Promove a integração da BE no funcionamento global da escola e no trabalho curricular dos docentes.

Implementado, mas a requerer ações para melhoria 1 100.0%

6. Promove, de forma sistemática e continuada, o desenvolvimento dos hábitos e do gosto pela leitura e das
competências a ela associadas.

Implementado, mas a requerer ações para melhoria 1 100.0%

7. Estimula o uso das TIC e explora os recursos Web, incrementando o desenvolvimento de competências
digitais e da literacia da informação.

Implementado, mas a requerer ações para melhoria 1 100.0%

8. Implementa serviços de biblioteca no agrupamento, procurando criar condições de igualdade no acesso e
estendendo o impacto desses serviços a todo o agrupamento.

Implementado, mas a requerer ações para melhoria 1 100.0%

9. Define objetivos, delineia atividades, trabalha em articulação com as restantes escolas/ bibliotecas e
desenvolve políticas de cooperação com o exterior.

Implementado, mas a requerer ações para melhoria 1 100.0%

10. Avalia os recursos e os serviços em contínuo, planifica e atua de acordo com os resultados e as
problemáticas identificadas.

Implementado, mas a requerer ações para melhoria 1 100.0%
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CK3. Lista de verificação para a coleção

As bibliotecas escolares do Agrupamento de Escolas de Valbom estão a proceder à recolha de
informação junto dos seus utilizadores e outros intervenientes (alunos, professores, órgãos de
gestão e pais e encarregados de educação), no âmbito da sua auto-avaliação. É neste contexto que
vimos solicitar o preenchimento deste questionário que ajudará a objectivar a forma como se está a
concretizar o trabalho realizado pela e com as BEs, qual o impacto que as actividades realizadas vão
tendo no processo de ensino-aprendizagem, bem como o grau de eficiência e de satisfação dos seus
serviços. Agradecemos a sua colaboração. A sua participação é muito importante.

Analise a coleção da biblioteca escolar (BE)

1. A coleção possui uma extensão, abrangência e qualidade dos recursos de informação adequadas às
necessidades da escola/ agrupamento.

Desenvolvido, mas a requerer ações para melhoria 2 100.0%

2. A coleção é equilibrada, disponibilizando um nível de recursos de informação diversificado.

Desenvolvido, mas a requerer ações para melhoria 2 100.0%

3. A coleção inclui a documentação relacionada com as áreas curriculares adequada às necessidades da
escola/ agrupamento.

Desenvolvido, mas a requerer ações para melhoria 2 100.0%

4. A coleção integra recursos em linha e explora as vantagens e possibilidades que o paradigma digital
introduz.

Desenvolvido, mas a requerer ações para melhoria 1 50.0%
Em desenvolvimento 1 50.0%

5. O empréstimo domiciliário é implementado e regista índices de requisição elevados.

Desenvolvido, mas a requerer ações para melhoria 2 100.0%

6. A BE produz informação relacionada com a formação dos alunos, com projetos ou atividades em
desenvolvimento ou com o desenho curricular.

Desenvolvido, mas a requerer ações para melhoria 1 50.0%
Em desenvolvimento 1 50.0%
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7. Os recursos documentais estão atualizados.

Desenvolvido, mas a requerer ações para melhoria 2 100.0%

8. A informação está organizada segundo um sistema de classificação normalizado.

Desenvolvido com sucesso 1 50.0%
Desenvolvido, mas a requerer ações para melhoria 1 50.0%

9. O catálogo está totalmente informatizado e colocado à disposição dos utilizadores para pesquisa da
informação.

Desenvolvido, mas a requerer ações para melhoria 2 100.0%

10. O catálogo pode ser acedido em linha.

Desenvolvido, mas a requerer ações para melhoria 2 100.0%

11. A BE desenvolve uma política de difusão da informação, recorrendo a diferentes meios e aos novos
dispositivos facultados pela Web.

Desenvolvido, mas a requerer ações para melhoria 2 100.0%

12. Existe uma rede de partilha de recursos documentais e de pesquisa/ organização de informação
relacionada com as necessidades de informação dos utilizadores no agrupamento, com outras bibliotecas e
com a BM.

Desenvolvido, mas a requerer ações para melhoria 1 50.0%
Em desenvolvimento 1 50.0%
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13. A BE organiza informação digital em linha ou impressa, relacionada com o desenvolvimento curricular,
com projetos curriculares ou atividades em desenvolvimento na escola.

Desenvolvido com sucesso 1 50.0%
Desenvolvido, mas a requerer ações para melhoria 1 50.0%

14. O desenvolvimento da coleção faz-se de forma planeada, de acordo com uma avaliação sistemática da
coleção e com os critérios formalizados na Política de Desenvolvimento da Coleção.

Desenvolvido, mas a requerer ações para melhoria 2 100.0%

15. A coleção regista índices de utilização muito elevados pelos alunos.

Desenvolvido, mas a requerer ações para melhoria 1 50.0%
Em desenvolvimento 1 50.0%
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16. A coleção regista índices de utilização muito elevados pelos docentes.

Desenvolvido, mas a requerer ações para melhoria 1 50.0%
Em desenvolvimento 1 50.0%

17. O órgão de gestão atribui uma verba para o desenvolvimento da coleção e os fundos documentais são
atualizados, pelo menos, anualmente.

Em desenvolvimento 2 100.0%


