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Relatório de auto-avaliação

Contexto e caracterização

1. Contexto

1.1 Escola/agrupamento
1305015 Escola Secundária com 3.º Ciclo do Ensino Básico Lousada

1.2 Endereço
Rua Dr. Mário Soares, 194 - Pias 4620-493 Lousada

1.3 Oferta Curricular
Ensino básico e secundário regular, cursos profissionais, CEF, EFA Recorrente e CNO

1.4. Dados Escolares

1.4.1. Taxa média de transição/conclusão
--

1.4.2. Taxa de abandono escolar
3.49%

1.4.3. Nº de alunos com apoios educativos
1374

2. Intervenientes no processo de auto-avaliação

Ano / Ciclo de Ensino N.º de Alunos N.º de
intervenientes

%

Pré-Escolar -- -- --

1.º Ano -- -- --

2.º Ano -- -- --

3.º Ano -- -- --

4.º Ano -- -- --

Total 1.º Ciclo 0.0 0.0

5.º Ano -- -- --

6.º Ano -- -- --

Total 2.º Ciclo 0.0 0.0

7.º Ano 111 21 18.92%

8.º Ano 138 21 15.22%

9.º Ano 141 25 17.73%

Total 3.º Ciclo 390.0 67.0

10.º Ano 223 41 18.39%

11.º Ano 225 44 19.56%

12.º Ano 224 42 18.75%

Total Ensino Secundário 672.0 127.0

Outros cursos (CEF, EFA, …) 255 32 12.55%

Total 1317.0 226.0

Departamento/ outros
intervenientes com funções
pedagógicas

N.º de Docentes N.º de inquiridos %

-- -- -- --

-- -- -- --

-- -- -- --

-- -- -- --

-- -- -- --

-- -- -- --

-- -- -- --

-- -- -- --

Total 0.0 0.0

Pais/ encarregados de
educação

N.º N.º de
inquiridos

%

Pais e EE 1317 15 1.14%

Outros a definir N.º N.º de
inquiridos

%

-- -- -- --

-- -- -- --

-- -- -- --

Total 0.0 0.0
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Secção A

C. Projectos, parcerias e actividades livres e de abertura à comunidade

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

C.1.1 Apoio à aquisição e desenvolvimento de métodos de trabalho e de estudo autónomos

Evidências (1)
A BE funciona com um horário alargado das 8:30 às 22:40 horas, ajustado aos interesses e necessidades dos alunos e formandos dos CEF, Cursos
Profissionais, EFA Recorrente e CNO, com funcionários permanentes. Para isso, disponibiliza e responde com determinação a todas as finalidades
específicas de um Centro de Recursos Educativos, i.e., estabelece conexões entre a Biblioteca e as várias disciplinas curriculares; para além disso pretendeu
dar continuidade a uma espécie de sala de estudo enquanto espaço virtual, fornecendo aos alunos materiais interactivos, organizados de acordo com os
conteúdos curriculares e disciplinares. A inclusão dos blogues do Plano da Matemática e do MathGeo na página da Biblioteca, bem como o Moodle e blogues
das disciplinas de História, Francês, Inglês, Sociologia, Biologia e Geologia, Físico-Química, Projecto de Saúde Escolar, Clube Amigos do Verde - Prosepe,
blogues dos alunos do 12ºC, da Avaliação Interna e da disciplina de PLNM – Português Língua Não Materna. Tudo isto visou atingir os alunos que
normalmente procuram na Internet uma formação interactiva, tal como fichas e exercícios de auto-correcção, actividades de pesquisa organizada ou jogos
didácticos. Dada a dispersão de conteúdos existentes na internet, procurou-se, também, que os alunos encontrassem páginas organizadas por disciplinas e
por áreas temáticas, como roteiros virtuais, webquests, páginas de áreas disciplinares próximas dos conteúdos curriculares, numa espécie de auto-estudo
facilitador da aprendizagem.

Pontos fortes identificados
A articulação curricular e extra-curricular.

Pontos fracos identificados
--

C.1.2 Dinamização de actividades livres, de carácter lúdico e cultural na escola/agrupamento

Evidências (1)
A BE tem um Plano de Actividades que está constante no blogue da BE em: http://ciberjornal.wordpress.com/plano-de-actividades/. A BE tem Regulamento
próprio e fornece informação fiável, de acesso rápido e transferível,
promove a educação contínua ao longo da vida, oferece recursos e condições adequadas à aprendizagem das competências básicas de informação, de
acordo com os conteúdos leccionados, pretende melhorar a qualidade de vida, apoiando a experiência estética, a orientação e apreciação das artes, o
estímulo à criatividade, à cidadania, ao espírito crítico e à convivência positiva, encorajando a utilização positiva do tempo de lazer,
integra-se como serviço no Projecto Educativo da Escola. Tudo isto está registado (e actualizado) no Ciberjornal da BE: http://ciberjornal.wordpress.com/. As
actividades são inúmeras e variadas, a saber: exposições, espectáculos, palestras, debates, sessões de poesia, teatro, concurso literário Álvaro Feijó e
sessões de leitura com prémios, celebração de efemérides, concertos de música, apoio à Área de Projecto do 12.º ano e à utilização das tecnologias,
sobretudo no ensino básico.

Pontos fortes identificados
A existência de um Plano de Actividades integrado no PAA da escola.

Pontos fracos identificados
--

C.1.3 Apoio à utilização autónoma e voluntária da BE como espaço de lazer e livre fruição dos recursos

Evidências (1)
O horário da BE é adaptado à procura e às necessidades da comunidade escolar. Os alunos desfrutam de uma boa colecção na área da literatura
infantil/juvenil, dos jogos educativos, da música e dos filmes de ficção, num total de cerca de 6500 documentos (livro e não livro). O espaço da BE dispõe de
condições favoráveis à utilização individual e em pequenos grupos.

Pontos fortes identificados
O horário alargado e a colecção diversificada de documentos.

Pontos fracos identificados
--

C.1.4 Disponibilização de espaços, tempos e recursos para a iniciativa e intervenção livre dos alunos

Evidências (1)
Os alunos são apoiados na criação de núcleos/clubes onde podem promover a sua livre expressão. Os registos de actividades/projectos promovidos pelos
alunos estão constantes no blogue da BE: http://ciberjornal.wordpress.com/.

Pontos fortes identificados
A forte ligação da equipa da BE aos utilizadorese a disponibilidade e boa gestão de recursos humanos por parte da PB.

Pontos fracos identificados
A BE fechar às quartas-feiras à tarde para manutenção.

C.1.5 Apoio às actividades de enriquecimento curricular, conciliando-as com a utilização livre da BE. (só para o 1º CEB)

Evidências (1)
--

Pontos fortes identificados
--

Pontos fracos identificados
--

C.2 Projectos e Parcerias

C.2.1 Envolvimento da BE em projectos da respectiva escola/agrupamento ou desenvolvidos em parceria, a nível local ou mais amplo

Evidências (1)
A Equipa da Biblioteca da Escola pretendeu continuar a servir de motor cultural da escola, dinamizando e apoiando um conjunto de projectos, com todos os
meios ao seu dispor, e com grande empenho por parte da comunidade educativa: alunos, professores, Direcção, Conselho Geral, Conselho Pedagógico,
Directores de Turma, Assistentes Operacionais, Pais e Encarregados de Educação. O Plano de Actividades da BE pretende ser interventivo, num espírito
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colaborativo de envolvimento de toda a escola, empenhado na motivação e na formação dos alunos.

Pontos fortes identificados
O espírito de intervenção cultural e o motor de actividades diversificadas e numerosas.

Pontos fracos identificados
--

C.2.2 Desenvolvimento de trabalho e serviços colaborativos com outras escolas, agrupamentos e BE

Evidências (1)
A PB tem assento na CM/BM/RBL, como representante dos PB das escolas do concelho, por isso a BE continuou a fazer o tratamento e o registo do fundo
documental, privilegiando o tratamento informático, tudo isto com o apoio da BM. Continuou a ser reconhecida a importância pedagógica dos catálogos das
Bibliotecas Escolares do Concelho - RBL - no que diz respeito ao desenvolvimento da aprendizagem autónoma dos alunos, no apoio ao currículo e aos
professores, na facilitação da cooperação dos pais na educação dos seus filhos, na aproximação e cooperação das bibliotecas entre si e com todos os seus
utilizadores.

Pontos fortes identificados
A integração e participação da PB na RBL/CM/BM/SABE.

Pontos fracos identificados
--

C.2.3 Participação com outras escolas/agrupamentos e, eventualmente, com outras entidades (RBE, DRE, CFAE) em reuniões da BM/SABE ou outro grupo
de trabalho a nível concelhio ou interconcelhio

Evidências (1)
A PB participa com carácter regular em reuniões de trabalho concelhias ou interconcelhias promovidas pela BM/SABE, RBE. Participa e dinamiza actividades
do plano de actividades da RBL. Tudo isto é uma mais-valia para o reforço e rentabilização de recursos e desenvolvimento cooperativo de colecções, no apoio
técnico e na promoção da leitura e das literacias.

Pontos fortes identificados
Participação e dinamização activa por parte da PB em inúmeras actividades do Plano d Actividades da Rede.

Pontos fracos identificados
--

C.2.4 Estímulo à participação e mobilização dos pais/encarregados de educação no domínio da promoção da leitura e do desenvolvimento de competências
das crianças e jovens que frequentam a escola/agrupamento. (Só para o Ensino Básico)

Evidências (1)
Concurso de leitura, Feira do Livro e concertos musicais de final de período.

Pontos fortes identificados
Feira do livro e Concurso de Leitura.

Pontos fracos identificados
Apesar dos convites da BE ainda há poucos pais e EE que participam em actividades do domínio da promoção da leitura.

C.2.5 Abertura da BE à comunidade local.

Evidências (1)
O horário alargado da BE permite a formalização de um acordo com a CM/BM sobre a facilitação de recursos humanos, actualização de fundos documentais,
de equipamentos, de manutenção, catálogo, regras de funcionamento, gestão partilhada, de modo a viabilizar sua a utilização pela comunidade local. O fundo
documental foi, constantemente, enriquecido quer graças a uma gestão financeira integrada, quer com o pedido de publicações à Biblioteca da Fundação de
Serralves, Autarquias e Museus Nacionais e Internacionais, através de cartas formalizadas pela PB, com o fim de alargar e enriquecer o fundo documental.
Até à data foram oferecidos pelas instituições abordadas cerca de 350 documentos.

Pontos fortes identificados
O horário alargado da BE e a constante permanência de, pelo menos um, Assistente Operacional em permanência.

Pontos fracos identificados
--

(1) Estas evidências resltam da análise e interpretação dos dados obtidos a partir dos diversos instrumentos de recolha de informação.

Quadro Síntese
C. Projectos, parcerias e actividades livres e de abertura à comunidade

Motivo da escolha do domínio
No respeitante às actividades propostas no Plano de Actividades da Biblioteca, a BE pretendeu trabalhar em articulação com os departamentos curriculares (e
respectivos docentes), DT, ACND, responsáveis pelos clubes existentes na escola, envolver e promover a participação de todos, a fim de rentabilizar recursos
e saberes. Pretendeu também articular as suas actividades com a Rede de Bibliotecas de Lousada, SABE e com a Academia de Música de Lousada (alunos
do ensino articulado).

Nível obtido
4

Acções para melhoria
--

Observações
--

Nível obtido
4

Acções para melhoria
--

Observações
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--

Fontes de evidências
Neste item pode transcrever/ incluir excertos de diferentes documentos.

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.)
PEE, nomeadamente no ponto 1.5. As Oportunidades é feita referência a: “O funcionamento de alguns serviços (SPO, biblioteca/mediateca, reprografia)”,
pág.12. O PCE faz a seguinte referência ao serviço da BE, na página 12: “Na Biblioteca encontram-se à disposição dos professores alguns materiais
especificamente preparados para esse fim (os Coordenadores de Departamento devem recolher, junto dos professores, fichas de trabalho, jogos didácticos ou
outros documentos por disciplina e por ano de escolaridade e entregá-los ao Coordenador de Apoios Educativos que os colocará na Biblioteca ao dispor dos
professores.” O Plano de Actividades da BE prevê sempre a “criação de condições de trabalho para a promoção do desenvolvimento curricular de forma
transversal e integrada dos recursos de informação e nos tecnológicos e profissionais e actividades de promoção de leitura, articulando as áreas curriculares
com as áreas curriculares não disciplinares, através da operacionalização do Projecto Curricular de Turma”. O relatório de auto-avaliação da escola.

Documentos pedagógicos da Escola/Agrupamento
(Planificações dos departamentos, ACND, AEC, SAE, PTE-TIC, OTE, projectos curriculares das turmas, orientações/ recomendações do CP, trabalhos de alunos, resultados
de avaliação dos alunos, outros)
Os objectivos do PABE estão constantes no PAA da escola em: http://www.esec-lousada.rcts.pt/PAA.pdf , na página 35: “Objectivos da Biblioteca 1 - Integrar
a Biblioteca no Projecto Educativo de Escola; 2 - Combater a iliteracia nos alunos; 3 - Promover a leitura e o desenvolvimento de competências diversificadas;
4 - Envolver o aluno na sua própria aprendizagem; 5 - Levar o aluno a percepcionar a linguagem como factor nuclear da estruturação do sujeito e a agir em
domínios complementares do saber, através do recurso a diferentes linguagens para expressar pensamentos e sentimentos; 6 - Contribuir para a formação
global do sujeito enquanto ser autónomo, crítico e actuante, capaz de interagir com a realidade circundante, no respeito por si, pelos outros e pelos valores
culturais e civilizacionais subjacentes à sociedade a que pertence.

Documentos de Gestão da BE
(Plano de Acção, Plano Anual de Actividades, acordos de parceria, Política de Desenvolvimento da Colecção, Manual de Procedimentos, Regimento, horário, relatórios,
plantas, inventários, outros)
Todos os documentos estão constantes no blogue: http://ciberjornal.wordpress.com/

Documentos de funcionamento e dinamização da BE
(Actas/ registos de reuniões/ contactos, registos de projectos/ actividades realizados, estatísticas da BE, materiais de apoio produzidos e editados, catálogo e outras
ferramentas utilizadas, resultados de avaliação da colecção, outros)
Todos os documentos estão constantes no blogue: http://ciberjornal.wordpress.com/
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Secção B

Domínio B. Leitura e literacia

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 colabora com o CP quer na sua integração quer no grupo de reelaboração do Projecto Educativo de Escola. No PEE, nomeadamente no ponto 1.5. As
Oportunidades é feita referência a: “O funcionamento de alguns serviços (SPO, biblioteca/mediateca, reprografia)”, pág.12. O PCE faz a seguinte referência
ao serviço da BE, na página 12: “Na Biblioteca encontram-se à disposição dos professores alguns materiais especificamente preparados para esse fim (os
Coordenadores de Departamento devem recolher, junto dos professores, fichas de trabalho, jogos didácticos ou outros documentos por disciplina e por ano de
escolaridade e entregá-los ao Coordenador de Apoios Educativos que os colocará na Biblioteca ao dispor dos professores.”

Evidências que fundamentam o relatório
Actas do CP, formação da equipa de reelaboração do PEE, questionários dos alunos e dos Pais e EE e a disponibilidade e boas relações humanas da PB
com toda a Direcção da Escola, coordenadores das diferentes estruturas educativas e com a Comunidade Educativa.

Acções para melhoria
--

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

Relatório de avaliação
A PB e a sua equipa dão apoio total e permanente aos alunos na promoção das literacias da informação, nomeadamente na pesquisa, estruturação de
trabalhos e no apoio à criação de blogues.

Evidências que fundamentam o relatório
O Ciberjornal faz convergir todas essas actividades.

Acções para melhoria
--

Domínio B. Leitura e literacia

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

Relatório de avaliação
O Plano de Actividades da BE prevê sempre a “criação de condições de trabalho para a promoção do desenvolvimento curricular de forma transversal e
integrada dos recursos de informação e nos tecnológicos e profissionais e actividades de promoção de leitura, articulando as áreas curriculares com as áreas
curriculares não disciplinares, através da operacionalização do Projecto Curricular de Turma.” As actividades de apoio à Área de Projecto centraram-se na
fundamentação e no apoio bibliográfico de complemento aos alunos. Os alunos puderam recolher e organizar informação sobre os temas a tratar, quer em
livros e suporte informático, quer na utilização da internet. Foram mantidos os dossiers temáticos, realizados debates e palestras, promovidas exposições,
concursos, comemorações, panfletos, guiões, flyers... Todas as actividades realizadas estão registadas no blogue: http://ciberjornal.wordpress.com/.

Evidências que fundamentam o relatório
Todas as exposições, palestras, apresentações de trabalhos de Área de Projecto e das ACND (Formação Cívica) todas presentes e registadas no blogue:
http://ciberjornal.wordpress.com/

Acções para melhoria
--

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

Relatório de avaliação
"A PALAVRA EM ACÇÃO" foi um dos grandes temas tratados ao longo do ano. Dele surgiram inúmeras actividades apoiadas por docentes e AO, a saber:
Feira do Livro e os Concursos Literários e de Promoção da Leitura destinaram-se a promover nos alunos o gosto pela leitura e pela escrita na sua vertente
lúdico-afectiva, através de acções de dinamização que incidiram na concretização de oficinas de leitura e de escrita. Para além da comemoração da Semana
da Leitura 2010, na 1ª semana de Março. Este projecto compreendeu a concepção, a leitura, a dramatização e a representação de textos dos alunos,
sobretudo em algumas turmas do ensino básico, com o apoio de alguns professores de Língua Portuguesa. Também deu continuidade ao blogue
http://ciberjornal.wordpress.com/ on-line (in)formativo de todas as actividades decorrentes dos trabalhos dos alunos e dos professores na promoção da
aprendizagem e da valorização pessoal. Promoveu sempre no seu blogue (e em exposições mensais dentro da BE) o Autor do Mês e as leituras mensais das
Histórias para Pensar, cujos temas foram: a Tolerância, em Novembro de 2009, a Coerência, em Dezembro de 2009, a Esperança, em Janeiro de 2010, a
Alegria, em Fevereiro, a Responsabilidade, em Março, os Afectos, em Abril e a Atitude, em Maio;

Evidências que fundamentam o relatório
A Feira do Livro a participação dos alunos e docentes nos concursos e na comemoração da Semana da Leitura 2010, em Março.

Acções para melhoria
Maior envolvimento de docentes de outros grupos disciplinares na dinamização do Regulamento dos concursos e na diversificação do júri do concursos
literário.

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

Relatório de avaliação
A BE dinamizou o 3º Concurso Literário Álvaro Feijó, com entrega de prémios às 3 categorias (básico, secundário e recorrente); dois Concursos de Leitura
com Concertos Musicais por alunos do ensino articulado de Música, no final dos 1º e 2º períodos; 2 workshops de ilustração de livros e de teatro de sombras,
com a participação dos professores de Desenho e de Educação Visual, ao longo do mês de Maio, em articulação com as actividades da BM de Lousada na
comemoração do Mês Mundial do Livro 2010 e na promoção de actividades concertadas e integradas no Plano de Actividades da Rede de Bibliotecas do
Concelho de Lousada – RBL. Os alunos participaram activamente em diferentes actividades associadas à promoção da leitura: Concursos de leitura e de
escrita, na revista da escola e no blogue da BE.

Evidências que fundamentam o relatório
Todos os registos das actividades com texto (notícia) e fotos, constantes no blogue da BE: http://ciberjornal.wordpress.com/

Acções para melhoria
--



Relatório de auto-avaliação
1305015 Escola Secundária com 3.º Ciclo do Ensino Básico Lousada
2010/07/23 14:25:54
6/25

Domínio D. Gestão da biblioteca escolar

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

Relatório de avaliação
A BE tem Regulamento próprio constante em: http://ciberjornal.wordpress.com/regulamento-da-be/. No respeitante às actividades, a BE trabalhou em
articulação com o PEE. Assim, tal como as 7 cores do arco-íris presentes nos objectivos do Projecto Educativo de Escola destacaram-se, também, as 7
actividades do PABE. O PB tem assento no CP. Os objectivos do PABE estão constantes no PAA da escola em: http://www.esec-lousada.rcts.pt/PAA.pdf , na
página 35: “Objectivos da Biblioteca 1 - Integrar a Biblioteca no Projecto Educativo de Escola; 2 - Combater a iliteracia nos alunos; 3 - Promover a leitura e o
desenvolvimento de competências diversificadas; 4 - Envolver o aluno na sua própria aprendizagem; 5 - Levar o aluno a percepcionar a linguagem como factor
nuclear da estruturação do sujeito e a agir em domínios complementares do saber, através do recurso a diferentes linguagens para expressar pensamentos e
sentimentos; 6 - Contribuir para a formação global do sujeito enquanto ser autónomo, crítico e actuante, capaz de interagir com a realidade circundante, no
respeito por si, pelos outros e pelos valores culturais e civilizacionais subjacentes à sociedade a que pertence.

Evidências que fundamentam o relatório
As actas do CP, o Plano de Actividades da BE articulado com o PEE e com o PCE e PAA da escola.

Acções para melhoria
--

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

Relatório de avaliação
O PB mobiliza a comunidade educativa e escolar para o valor e para o trabalho da/com a BE, promove o trabalho articulado com os docentes, através de
reuniões informais com coordenadores de departamento, DT, docentes e responsáveis de clubes existentes na escola. Essa mobilização está registada,
através de todas as actividades dinamizadas, no ciberjornal da BE e na revista da escola “Com Pias & Cabeça”. Contribui também para uma maior interacção
entre a biblioteca escolar e os órgãos de gestão, nomeadamente o Conselho Pedagógico, os Departamentos de Articulação Curricular, os Conselhos de
Turma e outros agentes da comunidade; ainda participa activamente na equipa de avaliação interna criando instrumentos de auto-avaliação como registo
justificativo do investimento na melhoria das condições da Biblioteca Escolar.

Evidências que fundamentam o relatório
Blogue da BE e Revista da escola: "Com Pias & Cabeça", na qual a BE sempre colabora activamente, pois tem o seu espaço de notícia próprio.

Acções para melhoria
--

D.3. Gestão da colecção/da informação.

Relatório de avaliação
A rede partilhada de documentação envolve outras bibliotecas do concelho e a BM. As normas que regem a partilha de documentação e a gestão cooperativa
da colecção estão formalizadas através do protocolo da REDE DE BIBLIOTECAS DE LOUSADA assinado entre as Escolas, Câmara Municipal e Centro de
Formação de Lousada (CFAE Sousa Nascente) em sessão de apresentação pública que contou com a presença da Coordenadora Nacional da RBE Dra.
Teresa Calçada, em: http://ciberjornal.wordpress.com/rbel-rede-bibliotecas-escolares-de-lousada/.
Os órgãos de administração e gestão atribuem anualmente, e dentro da sua disponibilidade financeira, uma verba para actualização da documentação
necessária, sempre distribuída, de forma permilada e possível, pelos grupos disciplinares, sobretudo naqueles em que há mais carência de documentos na
colecção.

Evidências que fundamentam o relatório
A partilha de documentação e a gestão cooperativa da colecção estão formalizadas através do protocolo da REDE DE BIBLIOTECAS DE LOUSADA em:
http://ciberjornal.wordpress.com/rbel-rede-bibliotecas-escolares-de-lousada/.

Acções para melhoria
--

Fontes de evidências
Neste item pode transcrever/ incluir excertos de diferentes documentos.

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.)
No PEE, nomeadamente no ponto 1.5. As Oportunidades é feita referência a: “O funcionamento de alguns serviços (SPO, biblioteca/mediateca, reprografia)”,
pág.12. O PCE faz a seguinte referência ao serviço da BE, na página 12: “Na Biblioteca encontram-se à disposição dos professores alguns materiais
especificamente preparados para esse fim (os Coordenadores de Departamento devem recolher, junto dos professores, fichas de trabalho, jogos didácticos ou
outros documentos por disciplina e por ano de escolaridade e entregá-los ao Coordenador de Apoios Educativos que os colocará na Biblioteca ao dispor dos
professores.” O Plano de Actividades da BE prevê sempre a “criação de condições de trabalho para a promoção do desenvolvimento curricular de forma
transversal e integrada dos recursos de informação e nos tecnológicos e profissionais e actividades de promoção de leitura, articulando as áreas curriculares
com as áreas curriculares não disciplinares, através da operacionalização do Projecto Curricular de Turma.” Regulamento Interno, PAA.

Documentos pedagógicos da Escola/Agrupamento
(Planificações dos departamentos, ACND, AEC, SAE, PTE-TIC, OTE, projectos curriculares das turmas, orientações/ recomendações do CP, trabalhos de alunos, resultados
de avaliação dos alunos, outros)
A BE tem Regulamento próprio constante em: http://ciberjornal.wordpress.com/regulamento-da-be/. Os objectivos do PABE estão constantes no PAA da
escola em: http://www.esec-lousada.rcts.pt/PAA.pdf , na página 35: “Objectivos da Biblioteca 1 - Integrar a Biblioteca no Projecto Educativo de Escola; 2 -
Combater a iliteracia nos alunos; 3 - Promover a leitura e o desenvolvimento de competências diversificadas; 4 - Envolver o aluno na sua própria
aprendizagem; 5 - Levar o aluno a percepcionar a linguagem como factor nuclear da estruturação do sujeito e a agir em domínios complementares do saber,
através do recurso a diferentes linguagens para expressar pensamentos e sentimentos; 6 - Contribuir para a formação global do sujeito enquanto ser
autónomo, crítico e actuante, capaz de interagir com a realidade circundante, no respeito por si, pelos outros e pelos valores culturais e civilizacionais
subjacentes à sociedade a que pertence. Planificações dos departamentos, PEE, PAA, PTE, Projectos Curriculares das Turmas, fichas de auto-avaliação de
desempenho de alguns docentes e trabalhos dos alunos.

Documentos de Gestão da BE
(Plano de Acção, Plano Anual de Actividades, acordos de parceria, Política de Desenvolvimento da Colecção, Manual de Procedimentos, Regimento, horário, relatórios,
plantas, inventários, outros)
Plano de Actividades da BE, protocolo da RBL, Regulamento da BE, horário, composição da Equipa e distribuição das suas tarefas.

Documentos de funcionamento e dinamização da BE
(Actas/ registos de reuniões/ contactos, registos de projectos/ actividades realizados, estatísticas da BE, materiais de apoio produzidos e editados, catálogo e outras
ferramentas utilizadas, resultados de avaliação da colecção, outros)
Estatísticas da BE que são apresentadas trimestralmente em reuniões de CP, resultados dos relatórios da avaliação interna da escola e materiais de apoio
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produzidos e editados a fim de dar apoio a outros professores em aulas de apoio e sessões de estudo, a saber: Guião de tomada de notas; O Big 6 - Como
fazer trabalhos?; Como fazer um Resumo?; Como fazer um Relatório de Visita de Estudo?; Estudar para um teste; Trabalhar em Grupo; Testes e fichas de
estudo de Português; O Acordo Ortográfico; Como escrever uma carta?; Uma história por mês, todos constantes no blogue da BE.
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Secção C

Domínio A. Apoio ao desenvolvimento curricular

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

Nível obtido
--

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

Ano de incidência da auto-avaliação.
--

Data de apresentação ao Conselho Pedagógico.
--

Recomendações do Conselho Pedagógico
--

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

Nível obtido
--

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

Ano de incidência da auto-avaliação.
--

Data de apresentação ao Conselho Pedagógico.
--

Recomendações do Conselho Pedagógico
--

Domínio B. Leitura e literacia

Nível obtido
--

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

Ano de incidência da auto-avaliação.
--

Data de apresentação ao Conselho Pedagógico.
--

Recomendações do Conselho Pedagógico
--

Domínio C. Projectos, parcerias e actividades livres e de abertura à comunidade

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

Nível obtido
4

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

Ano de incidência da auto-avaliação.
2010

Data de apresentação ao Conselho Pedagógico.
2010/07/20

Recomendações do Conselho Pedagógico
Planificar estratégias/actividades que permitam envolver mais Pais e EE.

C.2. Projectos e Parcerias

Nível obtido
4

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

Ano de incidência da auto-avaliação.
2010

Data de apresentação ao Conselho Pedagógico.
2010/07/20

Recomendações do Conselho Pedagógico
--

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

Nível obtido
--

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

Ano de incidência da auto-avaliação.
--

Data de apresentação ao Conselho Pedagógico.
--

Recomendações do Conselho Pedagógico
--

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

Nível obtido
--

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

Ano de incidência da auto-avaliação.
--

Data de apresentação ao Conselho Pedagógico.
--

Recomendações do Conselho Pedagógico
--

D.3. Gestão da colecção/da informação.

Nível obtido
--

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

Ano de incidência da auto-avaliação.
--

Data de apresentação ao Conselho Pedagógico.
--

Recomendações do Conselho Pedagógico
--

Observações

--
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QA3. Questionário aos alunos

Este questionário serve para tu poderes avaliar o funcionamento da tua escola.

1. Identificação

Masculino 81 35.8%

Feminino 145 64.2%

2. Frequento o ano de escolaridade seguinte:

7.º 21 9.3%

8.º 21 9.3%

9.º 25 11.1%

10.º 41 18.1%

11.º 52 23.0%

12.º 66 29.2%

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

Todos os dias. 57 25.2%

Uma ou duas vezes por semana. 115 50.9%

Uma ou duas vezes por mês. 21 9.3%

Uma ou duas vezes por período. 10 4.4%

Muito raramente e de forma irregular. 22 9.7%

Nunca. 1 0.4%
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4. Com que objectivos mais utilizas a biblioteca fora do período de aulas?
Indica as três situações mais frequentes.

4.1 Situação 1

Requisitar livros ou outros materiais para casa. 28 9.4%

Ler o que me apetece. 23 7.7%

Jogar. 6 2.0%

Ver um filme. 12 4.0%

Ouvir música. 2 0.7%

Utilizar a Internet. 40 13.5%

Conviver/conversar com outros colegas. 21 7.1%

Estudar ou realizar trabalhos. 125 42.1%

Fazer os trabalhos de casa. 24 8.1%

Participar em Actividades Extra Curriculares: clubes, projectos, outros. 10 3.4%

Ter as Actividades de Enriquecimento Curricular (1º CEB): Apoio ao Estudo, Música, Inglês, Expressões, outros. 4 1.3%

Outro. 2 0.7%

4.2 Situação 2

Requisitar livros ou outros materiais para casa. 28 9.4%

Ler o que me apetece. 23 7.7%

Jogar. 6 2.0%

Ver um filme. 12 4.0%

Ouvir música. 2 0.7%

Utilizar a Internet. 40 13.5%

Conviver/conversar com outros colegas. 21 7.1%

Estudar ou realizar trabalhos. 125 42.1%

Fazer os trabalhos de casa. 24 8.1%

Participar em Actividades Extra Curriculares: clubes, projectos, outros. 10 3.4%

Ter as Actividades de Enriquecimento Curricular (1º CEB): Apoio ao Estudo, Música, Inglês, Expressões, outros. 4 1.3%

Outro. 2 0.7%
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4.3 Situação 3

Requisitar livros ou outros materiais para casa. 28 9.4%

Ler o que me apetece. 23 7.7%

Jogar. 6 2.0%

Ver um filme. 12 4.0%

Ouvir música. 2 0.7%

Utilizar a Internet. 40 13.5%

Conviver/conversar com outros colegas. 21 7.1%

Estudar ou realizar trabalhos. 125 42.1%

Fazer os trabalhos de casa. 24 8.1%

Participar em Actividades Extra Curriculares: clubes, projectos, outros. 10 3.4%

Ter as Actividades de Enriquecimento Curricular (1º CEB): Apoio ao Estudo, Música, Inglês, Expressões, outros. 4 1.3%

Outro. 2 0.7%

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.

São numerosas, diversificadas e interessantes. 168 74.3%

São numerosas e diversificadas mas pouco interessantes. 16 7.1%

São interessantes, mas raras e pouco variadas. 22 9.7%

São raras, pouco variadas e desinteressantes. 4 1.8%

Geralmente não tenho conhecimento das actividades da BE. 16 7.1%
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6. Qual a tua opinião sobre a BE?

6.1 O horário é adequado aos teus interesses e necessidades?

Sim 213 94.2%

Não 13 5.8%

6.2 O espaço é agradável e atractivo para os alunos?

Sim 212 93.8%

Não 14 6.2%

6.3 O ambiente é calmo e favorável à utilização ao mesmo tempo por vários alunos e grupos em actividades diferentes?

Sim 195 86.3%

Não 31 13.7%
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6.4 É fácil encontrar os documentos de que precisas?

Sim 179 79.6%

Não 46 20.4%

6.5 Os livros são actuais e de acordo com os teus interesses?

Sim 175 77.8%

Não 50 22.2%

6.6 Gostas dos CD, DVD e jogos que a BE põe ao teu dispor para ocupares os teus tempos livres ou requisitares para casa?

Sim 163 73.4%

Não 59 26.6%
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6.7 Os computadores da BE são em número suficiente?

Sim 76 33.6%

Não 150 66.4%

7. Participas em algum clube, projecto ou Actividade Extra Curricular relacionada com a BE?

Clube de leitura 143 42.6%

Clube de rádio 45 13.4%

Jornal 32 9.5%

Núcleo de “Amigos da Biblioteca”/ monitores 89 26.5%

Oficina de escrita criativa 27 8.0%

8. Consideras que a BE contribui para desenvolver a boa convivência, o espírito de iniciativa e de entreajuda e a auto-confiança dos alunos?

Muito 131 58.0%
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Medianamente 75 33.2%

Pouco 14 6.2%

Nada 6 2.7%

9. Completa as frases:
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QEE3. Questionário aos pais e encarregados de educação

Ano de escolaridade do educando

7.º 1 6.7%

8.º 4 26.7%

9.º 2 13.3%

10.º 3 20.0%

11.º 4 26.7%

12.º 1 6.7%

1. Conhece a biblioteca escolar que serve a escola do seu filho/ educando?

Sim 14 100.0%

2. Costuma acompanhar as leituras do seu filho em casa, apoiando-o ou sugerindo-lhe leituras?

Sempre 7 46.7%

Regularmente 6 40.0%

Ocasionalmente 2 13.3%

3. Desloca-se a título pessoal à biblioteca escolar ou acompanha o seu filho/ educando à biblioteca para actividades de leitura/ consulta de documentação ou
de empréstimo domiciliário?

Regularmente 4 26.7%

Ocasionalmente 5 33.3%

Nunca 6 40.0%
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4. Costuma deslocar-se à escola para participar em actividades dinamizadas pela biblioteca escolar?
(Feira do livro, sessões de contos, festa de Natal Semana da Leitura, colóquios, exposições, outros.)

Sempre 2 13.3%

Regularmente 4 26.7%

Ocasionalmente 8 53.3%

Nunca 1 6.7%

5. Costuma receber informações sobre actividades desenvolvidas pela biblioteca escolar?

Sempre 9 60.0%

Regularmente 4 26.7%

Ocasionalmente 2 13.3%

6. Já tem colaborado ou sido envolvido no trabalho ou organização de actividades da biblioteca escolar?
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Sempre 1 7.1%

Regularmente 1 7.1%

Ocasionalmente 2 14.3%

Nunca 10 71.4%

6.1 Em caso afirmativo, indique em que situações – pode assinalar uma ou várias hipóteses:

Como orador ou interveniente. 1 25.0%

Como leitor/animador de leitura. 1 25.0%

Como voluntário, auxiliando na abertura e funcionamento da BE. 1 25.0%

Como apoiante, contribuindo com recursos materiais ou financeiros. 1 25.0%

7. Considera que as actividades realizadas pela biblioteca escolar contribuem para estimular o interesse do seu filho/educando pela leitura?

Sim 15 100.0%

8. Que importância atribui à biblioteca escolar para a aprendizagem e formação global do seu filho/educando?

Muito importante 13 86.7%

Importante 2 13.3%
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GO5. Grelha de observação da utilização da biblioteca pelos alunos em contexto livre

1. Utiliza livremente a BE quer individualmente, quer em pequenos grupos.

1 1 5.3%

2 2 10.5%

3 5 26.3%

4 11 57.9%

2. Desenvolve actividades livres de leitura.

1 2 10.5%

2 2 10.5%

3 9 47.4%

4 6 31.6%

3. Realiza actividades livres de pesquisa e de estudo.

1 1 5.3%

2 3 15.8%

3 5 26.3%

4 10 52.6%
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4. Sabe organizar a sua própria aprendizagem, revelando autonomia na execução independente das suas tarefas escolares, incluindo TPC.

1 1 5.3%

2 3 15.8%

3 10 52.6%

4 5 26.3%

5. Explora informação de diferentes tipos de documentos (livros, dossiês temáticos, Internet, outros).

1 1 5.3%

2 5 26.3%

3 8 42.1%

4 5 26.3%

6. Utiliza estratégias diversificadas de leitura e registo de informação (toma notas, elabora fichas de leitura, faz resumos, executa esquemas, outros).
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1 2 10.5%

2 5 26.3%

3 7 36.8%

4 5 26.3%

7. Produz e edita trabalhos escritos recorrendo sempre que necessário ao uso do computador.

2 4 21.1%

3 6 31.6%

4 9 47.4%

8. Cultiva um clima de liberdade e de responsabilidade quando utiliza a BE de forma livre e por sua iniciativa.

1 1 5.3%

2 1 5.3%

3 4 21.1%

4 13 68.4%
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9. Desenvolve um clima de boa convivência e entreajuda quando utiliza a BE de forma livre e por sua iniciativa.

1 2 10.5%

2 2 10.5%

3 7 36.8%

4 8 42.1%

10. Mostra iniciativa e capacidade de concretização nas actividades e projectos da sua responsabilidade.

1 1 5.3%

2 1 5.3%

3 9 47.4%

4 8 42.1%

11. Demonstra interesse e revela empenho quando participa em actividades propostas pela BE.
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1 1 5.3%

2 1 5.3%

3 9 47.4%

4 8 42.1%

Nota
A grelha pode ser utilizada para registo individual ou relativo às competências globalmente demonstradas por um determinado grupo. Devem ser seleccionadas as
competências (em função do ano/ciclo de escolaridade) mais significativas para a observação a realizar. A grelha pode também ser utilizada para obter uma perspectiva
diacrónica sobre um determinado aluno ou grupo de alunos; neste caso, no cabeçalho identifica-se o aluno/os alunos e nas colunas indica-se a data em que é realizada a
observação/registo, possibilitando ficar com o panorama ao longo de um ano lectivo, por exemplo. Neste caso, a primeira observação corresponderá à situação inicial do
aluno ou grupo de alunos, servindo de referência e de elemento de comparação na análise evolutiva.


