
Avaliação da Biblioteca Escolar- 
Questionário aos alunos 

*Obrigatório 
 

 

 

 

 
Este modelo de avaliação tem por principal finalidade proporcionar 
à Biblioteca da Escola Secundária de Lousada (BE) um instrumento 
regulador e de melhoria contínua, que lhe permita avaliar a forma 
como ela está a concretizar o seu trabalho e que resultados está a 
alcançar, constituindo-se como um meio indispensável de 
qualificação das bibliotecas e das próprias escolas, no cumprimento 
da sua missão e objectivos. 

1. Identificação * 

 Masculino 
 

 Feminino  

2. Frequento o ano de escolaridade seguinte: * 

 7.º 
 

 8.º  

 9.º  

 10.º  

 11.º  

 12.º  

3. Com que frequência costumas usar a biblioteca escolar (BE) 
fora do período de aulas? * 

 Todos os dias 
 

 Uma ou duas vezes por semana  

 Uma ou duas vezes por mês  

 Uma ou duas vezes por período  

 Muito raramente e de forma irregular  

 Nunca  

Se respondeste nunca, escreve porquê  
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4. Com que objectivos mais utilizas a biblioteca fora do período 
de aulas? Indica a situação mais frequente.  

Nota: se respondeste nunca, na pergunta 3 então responde àquelas 
em que tens informações para dar.  

 Requisitar livros ou outros materiais para casa. 
 

 Ler o que me apetece.  

 Jogar.  

 Ver um filme.  

 Ouvir música.  

 Utilizar a internet.  

 Conviver/conversar com outros colegas.  

 Estudar ou realizar trabalhos.  

 Fazer os trabalhos de casa.  

 Participar em actividades Extra Curriculares: concursos, outros.  

 Outro.  

Qual?  

5. Qual a tua opinião geral sobre as actividades culturais 
dinamizadas pela BE? Exposições, espectáculos, palestras, 
debates, sessões de poesia, teatro, concursos, celebração de 
efemérides, ciclos de cinema, outros.  

Nota: Se respondeste nunca na questão 3 então nas perguntas 
seguintes responde apenas àquelas que tens informações para dar. 

 São numerosas, diversificadas e interessantes. 
 

 São numerosas e diversificadas mas pouco interessantes.  
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 São interessantes, mas raras e pouco variadas.  

 São raras, pouco variadas e desinteressantes.  

 Geralmente não tenho conhecimento das actividades da BE.  

6. Quais são as tuas opiniões sobre a BE?  

Nota: se respondeste nunca, na pergunta 3 então responde àquelas 
em que tens informações para dar.  

Sim Não 

Consideras o horário da 
Be adequado aos teus 

interesses e 
necessidades?

Achas que o espaço da 
BE é agradável e 

atractivo para os alunos?
Achas que o ambiente da 
BE é calmo e favorável à 

utilização ao mesmo 
tempo por vários alunos 
e grupos em actividades 

diferentes?
Achas que é fácil 

encontrar os documentos 
de que precisas na BE?

Achas que os livros da BE 
são actuais e de acordo 
com os teus interesses?
Gostas dos Cds, DVDs e 
jogos que a BE põe ao 

teu dispor para ocupares 
os teus tempos livres ou 
requisitares para casa?

Consideras que os 
computadores da BE são 
em número suficiente?

7. Participas em algum Clube, Projecto ou Actividade Extra 
Curricular relacionada com a BE? Concurso de Leitura e Literários, 
Exposições, Apoio ao Estudo/Pesquisa bibliográfica, Apresentação 
de trabalhos, Feira do Livro, Comemoração de Efemérides, 
Exposições Temáticas, Campanhas de Sensibilização, Concertos, 
Encontros, outros.  

Nota: se respondeste nunca, na pergunta 3 então responde àquelas 
em que tens informações para dar.  

Sim

Se respondeste Sim , diz qual?  
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8.Consideras que a BE contribui para desenvolver a boa 
convivência, o espiríto de iniciativa e de entreajuda e a auto-
confiança dos alunos?  

Muito

9. Completa a frase:  

A BE seria melhor se 

10. Completa a frase:  

Usaria mais a BE se 

11. Completa a frase:  

A melhor coisa da BE é 

Enviar
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Tecnologia do Google Docs 

Denunciar abuso - Termos de utilização - Termos adicionais 
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