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Agrupamento de Escolas de Santiago do Cacém 
Escola Básica Frei André da Veiga 
 

PLANO DE MELHORIA DA BIBLIOTECA da FAV PARA 2015/2016 
 

A. Currículo, literacias e aprendizagem 

 

Problemas identificados 

 Falta de trabalho articulado com os docentes, com vista ao planeamento e ensino 
contextualizado das literacias da informação e dos média nos objetivos e programas 
curriculares. 

 Falta de trabalho articulado com os docentes e o ensino contextualizado das 
tecnologias nos programas curriculares. 

Resultados esperados 

 Melhoria do apoio curricular junto dos docentes das diversas áreas/disciplinas.  

 Realização de trabalho colaborativo e interventivo com alunos /turmas /docentes. 

 Formação de utilizadores na exploração de recursos pedagógicos interativos. 

 Promoção da exploração de recursos pedagógicos online nas práticas ensino-
aprendizagem. 

 Reforço do papel formativo das BE no uso das tecnologias digitais nas aprendizagens 
curriculares e extracurriculares. 

 

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

 

Ações de melhoria a implementar. 

1.“Formação de Utilizadores”: planeamento e implementação de atividades de articulação de 

apoio ao currículo e de formação nas literacias de informação e dos média nas áreas de 

Educação para a Cidadania (1º ciclo) e Formação Cívica (5º ano). 

2. “Biblioteca temática Digital”: organização de recursos digitais e físicos para apoio a 

necessidades de alunos e professores, no âmbito das atividades curriculares e 

extracurriculares. 

 

Instrumentos de avaliação/ indicadores de execução a utilizar 
 

1. Estatísticas periódicas da Mediateca; balanço em grande grupo. 
2. Inquéritos / Níveis de satisfação; trabalhos produzidos 

   
Responsáveis 
1. Professora bibliotecária, docentes de Educação para a Cidadania (1º ciclo) e directores de 
turma (5º ano).Professora bibliotecária; educadores e docentes 
2. Professora bibliotecária e docentes das disciplinas/projetos. 

   
Data de início 
1. 2015, outubro. 
2. 2015, novembro. 
 
Data de conclusão 
1. 2016, junho. 
2. 2016, junho. 
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A.2 Uso das tecnologias digitais e da Internet como ferramentas de acesso, produção e 
comunicação de informação e como recurso de aprendizagem. 

 
Ações de melhoria a implementar 
 
1. “Aprendizagem em ambientes digitais” (articulação curricular e promoção da literacia de 

informação e dos média): acções de formação de utilizadores no uso /exploração de 

equipamentos e de recursos pedagógicos.  

 

2. “Projeto SOBE e Alimentação”: participação da Biblioteca Escolar na divulgação/ 

exploração dos recursos pedagógicos interativos do projeto. 

 

 
Instrumentos de avaliação/ indicadores de execução a utilizar 
1. Inquéritos / Níveis de satisfação; balanço em grande grupo. 
2. Inquéritos / Níveis de satisfação; balanço em grande grupo. 

 
Responsáveis 
1. Professora bibliotecária, formadores convidados (Promethean, Equipa TIC,…), educadores e 
docentes participantes. 
2. Professora bibliotecária, Saúde Escolar (Dra. Marta Gonçalves), educadores e docentes 
participantes no projeto.  
 
Data de início 
1. 2015, dezembro. 
2. 2016, janeiro. 
 
Data de conclusão 
1. 2016, junho. 
2. 2016, junho. 
 

 

 

B. Leitura e Literacia 

 

Problemas identificados 

 Insuficiência na promoção da leitura mediada por dispositivos eletrónicos e exploração 
de possibilidades de leitura, de escrita e de produção de conteúdos facultadas pela 
Internet. 

 Insuficiente envolvimento dos professores das diferentes áreas e disciplinas nas 
práticas de leitura. 

 Poucas atividades de vinda de escritores/ilustradores e de representantes das várias 
áreas do saber para atividades de animação de leitura. 

 

Resultados esperados 

 Proporcionar e promover com alguma frequência a leitura em suporte digital, 
recorrendo aos novos equipamentos. 

 Integração efetiva doutras áreas curriculares, além da disciplina de português, na 
promoção e desenvolvimento da competência leitora. 

 Promover o gosto e o interesse pelos livros/leitura através do contacto direto com 
escritores/ilustradores. 
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B.1 - Criação e promoção da competência leitora e dos hábitos de leitura. 

 

Ações de melhoria a implementar 

A 

1. “Biblioteca Digital da BEFAV”: organização de recursos digitais de diferentes áreas para 

promoção da competência leitora e de hábitos de leitura em suporte digital.  

 

2. “Leitura digital”: promoção de atividades de audição/ leitura digital na Biblioteca Escolar e 

nas salas de aula (História do dia, Biblioteca Digital PNL, Biblioteca Digital. 

 
Instrumentos de avaliação/ indicadores de execução a utilizar 
1. Inquéritos / Níveis de satisfação. 
2. Níveis de satisfação; balanço em grande grupo. 

 
Responsáveis 
1. Professora bibliotecária, equipa BEFAV, docentes do agrupamento. 
2. Professora bibliotecária, educadores e docentes das turmas (Educação Pré-escolar, 1º ciclo). 

 
Data de início 
1. 2016, janeiro. 
2. 2016, janeiro. 
 
Data de conclusão 
1. 2016, junho. 
2. 2016, junho. 

 

 

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

 

Ações de melhoria a implementar 

1. “Dormir + ler melhor”: projeto plurianual de atividades de articulação de Promoção da  

 leitura. 

 2. “Estafeta da Leitura”: promoção de atividades de articulação de promoção da leitura. 

 3. “Ler com Prazer”: concurso de leitura, atividade colaborativa de treino e melhoria das  

 capacidades  associadas à leitura. 

 4. “Leituras diferentes em diferentes Línguas”: atividade de promoção da leitura na Semana  

 da Leitura (1º, 2º CEB: alunos e professores) 

 

Instrumentos de avaliação/ indicadores de execução a utilizar 
1. Inquéritos / Níveis de satisfação. 
2. Níveis de satisfação; balanço em grande grupo. 
3. Níveis de participação/observação directa 
4. Níveis de participação/observação directa 

 
Responsáveis 
1. Professora bibliotecária, docentes do 1º ciclo  
2. Professora bibliotecária, docentes do 1º ciclo, docentes de Português do 2º ciclo. 
3. Professora bibliotecária, docentes do 1º ciclo, docentes de Português do 2º ciclo. 
4. Professora bibliotecária, docentes das turmas e docentes do Departamento de Línguas. 
. 
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Data de início 
1. 2015, novembro. 
 2. 2016, janeiro. 
 3. 2016, janeiro 
 4. 2016, março. 
 
Data de conclusão 
1. 2017, junho 
2. 2016, março. 
3. 2016, 2016, eliminatória nas escolas, março 2016, Final na Biblioteca Municipal, abril 2016. 
4. 2016, maio. 
 

C. Projetos, parcerias e atividades de abertura à comunidade 

 

Problemas identificados 

 Insuficiência de infraestruturas, apoio técnico e serviços em rede, com vista à 
racionalização e rentabilização dos meios disponíveis. 

 Poucos programas ou atividades em parceria com diferentes entidades. 

 Poucas estratégias de desenvolvimento da literacia parental e familiar, envolvendo os 
pais e educadores em atividades de formação de leitores.  

 Insuficiente exploração de redes sociais no contacto e comunicação com as famílias. 
. 

 

Resultados esperados 

 

 Desenvolvimento de hábitos de colaboração (ao nível da organização e gestão da BE) 
com a Escola Secundária Manuel da Fonseca, no sentido de uma progressiva 
uniformização de procedimentos de gestão de recursos. 

 Implementação de projetos e promoção de parcerias com diferentes entidades. 

 Trabalho colaborativo com Biblioteca Municipal em prol da promoção da leitura e do 
desenvolvimento das competências leitoras. 

 Maior e melhor participação/envolvimento dos pais e encarregados de educação, 
famílias e outros parceiros nas atividades da biblioteca e da escola/agrupamento. 

 

C.1 - Desenvolvimento de atividades e serviços colaborativos com outras escolas/ bibliotecas. 

 

Ações de melhoria a implementar 
Aç 

1. Concurso “ Conto de Natal”: atividade de articulação Curricular/Promoção da Escrita    

 temática/conto  e de envolvimento da família. 

2. “Ler com Prazer”: concurso de leitura /participação dos alunos do agrupamento (1º e 2º  

ciclos) no âmbito do Dia Internacional do Livro. 

 

Instrumentos de avaliação/ indicadores de execução a utilizar 
1. Níveis de participação/qualidade. 
2. Níveis de participação; balanço em grande grupo. 

 
Responsáveis 
1. Professora bibliotecária, docentes das turmas (1º ciclo), docentes de Português (2º ciclo). 
2. Professora bibliotecária, docentes das turmas (1º ciclo), docentes de Português (2º ciclo). 
 
Data de início 
1. 2015, dezembro. 

2. 2016, janeiro. 
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Data de conclusão 

1. 2016, janeiro.  

2. 2016, abril. 

 

C.2 - Participação em projetos e parcerias com entidades exteriores à escola. 

 

 

Ações de melhoria a implementar 
Aç 

1. “Pintar a Paz”: concurso de cartazes temáticos; colaboração da Biblioteca Escolar no concurso 

promovido pelo Lions Clube de Portugal; colaboração da Biblioteca Escolar na dinamização da 

Sessão de Atribuição de Prémios deste Concurso. 

 

 2. “Celebrar a PAZ”: colaboração da Biblioteca Escolar nas atividades de pesquisa /recursos nos 

trabalhos sobre “Prémios Nobel da PAZ”; colaboração da Biblioteca Escolar na  dinamização da 

Sessão de Atribuição de Prémios. 

 

 3. “SOBE e Alimentação”: candidatura (bianual) ao projeto promovido pela Saúde Escolar em 

articulação com a Rede de Bibliotecas Escolares para promoção da saúde oral e de hábitos de 

alimentação saudável. 

 

 4. “Dormir + ler melhor”: projeto de promoção de hábitos de leitura e de vida saudável. 

 

Instrumentos de avaliação/ indicadores de execução a utilizar 
Níveis de satisfação; balanço em grande grupo. 
Instrumentos de auto-avaliação internos das BE e da RBE. 

 
Responsáveis 
1. Professora bibliotecária, docente de EV, professora Paula Garcia / turma 6ºA, professora 
Maria José Gamito. 
2. Professora bibliotecária, docente de EMRC e de Educação Musical e Escola de Artes. 
3. Professora bibliotecária, Saúde Escolar (Dra. Marta Gonçalves), educadores e docentes 
do 1º ciclo do Agrupamento de escolas de Santiago do Cacém. 
4. Professora bibliotecária, docentes do 1º ciclo, formadores convidados, pais e 
encarregados de educação. 

 
Data de início 
1. 2015, novembro. 
2. 2016, dezembro 
3. 2015, novembro. 
4. 2015, novembro. 
 
Data de conclusão 
1. 2016, janeiro. 
2. 2016, janeiro. 
3. 2017, junho. 
4. 2017, junho. 
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C.3 - Envolvimento e mobilização dos pais, encarregados de educação e famílias. 

 

Ações de melhoria a implementar 
Aç 

1. “SOBE e Alimentação”: participação /articulação EE /Biblioteca Escolar nas atividades previstas 

na candidatura do agrupamento ao projeto. 

2. “Dormir + ler melhor”: promoção da participação dos pais e encarregados de educação em  

atividades  de promoção da leitura. 

3. “Leitura em vai e vem”: projeto dinamizado pelas educadoras do agrupamento em articulação 

com os pais e encarregados de educação e apoiado pela Biblioteca Escolar (sacolas 

individualizadas de fundos documentais). 

4. “Projeto Educação para a Saúde”: atividades colaborativas entre o Projeto PES e a Biblioteca 

Escolar. 

 
Instrumentos de avaliação/ indicadores de execução a utilizar 
Níveis de participação; balanço em grande grupo. 
 
Responsáveis 
1.Professora bibliotecária, Saúde Escolar (Dra Marta Gonçalves), educadores e docentes 
participantes no projeto e pais e encarregados de educação. 
2. Professora bibliotecária, docentes do 1º ciclo, formadores convidados, pais e encarregados 
de educação. 
3. Professora bibliotecária, educadores do agrupamento e pais e encarregados de educação. 
4. Professora bibliotecária, docente Coordenadora PES (professora Dina Rodrigues), educadores 
e docentes do agrupamento. 

. 

Data de início 
1. 2016, janeiro. 
2. 2016, janeiro. 
3. 2015, outubro. 
4. 2015, outubro. 

 
Data de conclusão 
1. 2007, junho. 
2. 2007, junho. 
3. 2016, junho. 
4. 2016, junho. 

 

D. Gestão da biblioteca escolar 

 

Problemas identificados 

 Insuficiência de equipamento tecnológico adequado, em número, às necessidades dos 
utilizadores. 

 Falta de uma utilização livre, no 1.º Ciclo, devido ao elevado número de utilizadores. 

 Falta de apoio às ofertas complementares de escola. 

 Insuficiente apoio específico, através dos seus serviços, recursos e tecnologias, aos 
docentes e alunos de cursos do ensino não regular. 

 Sistema de gestão bibliográfica automatizado. 

 Pouca difusão e circulação da documentação/ informação no âmbito do agrupamento. 

 

Resultados esperados 

 

 Integração, pelos docentes, de recursos físicos e digitais disponibilizados pelas BE do 
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agrupamento na sua prática letiva. 

 Melhoria da qualidade dos serviços prestados e dos recursos disponibilizados, através 
da requalificação e do reforço de equipamentos digitais. 

 Circulação de recursos (livros/não livro) entre as BEs do agrupamento e a BM. 

 Responder melhor às necessidades dos utilizadores no que respeita à diversidade do 
fundo documental. 

 

D.1 - Recursos humanos, materiais e financeiros adequados às necessidades de gestão, 
funcionamento e dinamização da biblioteca escolar. 

 

Ações de melhoria a implementar 
Aç 

1. Requalificação/ reforço dos equipamentos informáticos e digitais (maior número de 

computadores fixos e móveis: portáteis; Magalhães, quadro interativo; mesa interativa (acesso 

livre na parte lúdica e programada na área das aprendizagens curriculares/ digitais). 

2. Atualização /Reforço do fundo documental, nomeadamente obras do Plano Nacional de 

Leitura/ Metas Curriculares e relacionadas com as temáticas dos Projetos em desenvolvimento 

no agrupamento (Educação Pré-Escolar: Leitura em Vai e Vem (sacolas de livros); Dormir + 

para ler melhor:1º ciclo; SOBE e Alimentação: Educação Pré-Escolar e 1º ciclo; Heróis da 

Fruta:1º ciclo; Projeto Educação para a Saúde e Ciência Viva). 

3. Gestão integrada das Bibliotecas do agrupamento e de partilha de recursos entre as 

bibliotecas do agrupamento (BEFAV e Mediateca ESMF). 

 

 

Instrumentos de avaliação/ indicadores de execução a utilizar 
Níveis de satisfação; balanço em grande grupo. 
Instrumentos de auto-avaliação internos das BE e da RBE. 

 
Responsáveis 
1. Professora bibliotecária, direcção do agrupamento. 
2.Professora bibliotecária, direcção do agrupamento, educadores e docentes do 
agrupamento. 
3. Professores bibliotecários do agrupamento e assistentes operacionais das bibliotecas do 
agrupamento. 

 
Data de início 
1. 2016, janeiro. 
2. 2016, janeiro. 
3. 2015, outubro. 
 
Data de conclusão 
1. 2016, junho. 
2. 2017, junho. 
3. 2016, julho. 

 

 

D.2 - Integração e valorização da biblioteca na escola. 
 
1. “Formação de Utilizadores”: articulação com as ofertas complementares da escola, Educação 
para a Cidadania (1º ciclo) e Formação Cívica (5º ano). 
 
2.“Colaboração BEFAV”: ações/ atividades de apoio aos docentes /alunos do Curso Vocacional 
de Comércio e aos alunos / docentes da Educação Especial. 

 
Instrumentos de avaliação/ indicadores de execução a utilizar 
1. Inquérito de satisfação; Balanço em grande grupo. 
2. Inquérito de satisfação; Balanço em grande grupo. 
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Responsáveis 
1. Professora bibliotecária, docentes de Educação para a Cidadania (1º ciclo) e directores de 
turma (5º ano). 
2. Professora bibliotecária, equipa da BEFAV. 

 
 

Data de início 
1. 2015, outubro. 
2. 2015, outubro. 
 
Data de conclusão 
1. 2016, junho. 
2. 2016, junho. 

 

 

D.3 - Desenvolvimento, organização, difusão e uso da coleção. 
 
1. Gestão bibliográfica automatizada: dinamização de uma série de procedimentos no âmbito do 
Programa Prisma / Porbase de informatização da BEFAV. 
 
2. Catálogo BEFAV: continuação da construção do catálogo e disponibilização online. 
 
3. Gestão Partilhada da colecção e respetiva construção do catálogo das Bibliotecas do 
agrupamento. 
 
4. “Difusão e circulação de informação”: continuação da inclusão, site e Facebook das BE do 
agrupamento de informação sobre a coleção e recursos auxiliares/de complemento do currículo, 
passíveis de uso/exploração pela comunidade educativa e de atividades. 

 
Instrumentos de avaliação/ indicadores de execução a utilizar 
Balanço em grande grupo; inquéritos/níveis de satisfação. 
Instrumentos de auto-avaliação internos das BE e da RBE. 

 
Responsáveis 
1. Professora bibliotecária, técnica operacional da Biblioteca Escolar (D. Fátima Serrão). 
2. Professora bibliotecária, técnica operacional da Biblioteca Escolar (D. Fátima Serrão). 
3. Professores bibliotecários do Agrupamento e técnicas operacionais das Bibliotecas 
Escolares do AESC. 
4. Professores bibliotecários do Agrupamento. 

    
 

Data de início 
1. 2015, outubro. 
2. 2015, outubro. 
3. 2016, janeiro. 
4. 2015, outubro. 
 
Data de conclusão 
1. 2016, julho. 
2. 2016, julho. 
3. 2016, julho 
4. 2016, julho. 

 

 


