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Relatório de auto-avaliação

Contexto e caracterização

1. Contexto

1.1 Escola/agrupamento
1509172 Escola Secundária Manuel da Fonseca, Santiago do Cacém

1.2 Endereço
Escola Secundária Manuel da Fonseca
Estrada de St.ª Cruz
7540-121 Santiago do Cacém
Tel. 269750080
Fax. 269750088

1.3 Oferta Curricular
Cursos de Educação e Formação:
Instalação e Operação de Sistemas Informáticos (Tipo 2)
Instalação e Operação de Sistemas Informáticos (Tipo 4)
Práticas Administrativas (Tipo 3)

Cursos Científico-Humanísticos (Ensino Secundário:
Curso Científico-Humanístico de Ciências e Tecnologias
Curso Científico-Humanístico de Ciências Socioeconómicas
Curso Científico-Humanístico de Línguas e Humanidades
Curso Científico-Humanístico de Artes Visuais

Cursos Profissionais (Ensino Secundário:
Técnico de Electrónica, Automação e Comando
Técnico de Gestão
Técnico de Gestão de Equipamentos Informáticos
Técnico de Turismo
Técnico de Secretariado

1.4. Dados Escolares

1.4.1. Taxa média de transição/conclusão
--

1.4.2. Taxa de abandono escolar
--

1.4.3. Nº de alunos com apoios educativos
--

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 48 6 12.50%

8.º Ano 50 6 12.00%

9.º Ano 41 8 19.51%

Total 3.º Ciclo 139.0 20.0

10.º Ano 56 5 8.93%

11.º Ano 68 10 14.71%

12.º Ano 65 5 7.69%

Total Ensino Secundário 189.0 20.0

Outros cursos (CEF, EFA, …) 103 0 0.00%

Total 431.0 40.0

Departamento/ outros
intervenientes com funções
pedagógicas

N.º de Docentes N.º de inquiridos %

-- -- -- --

-- -- -- --

-- -- -- --

-- -- -- --

-- -- -- --

Professores 80 16 20.00%

Professor Bibliotecário 1 1 100.00%
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Directora 1 1 100.00%

Total 82.0 18.0

Pais/ encarregados de
educação

N.º N.º de
inquiridos

%

-- -- -- --

Outros a definir N.º N.º de
inquiridos

%

-- -- -- --

-- -- -- --

-- -- -- --

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/acção da BE na escola/agrupamento

Evidências (1)
O PB tem assento no Conselho Pedagógico.
No Regulamento Interno da escola reconhece-se que a Mediateca é um núcleo essencial do desenvolvimento do currículo escolar.
É reconhecido no Projecto Educativo da Escola, na meta “Valorizar a escola como espaço de formação alargada”, a intenção de reforçar o papel da
Mediateca como núcleo pedagógico da escola.
Tanto no Plano de Acção da Mediateca, como no Regulamento Interno, é reconhecido o papel da Mediateca como núcleo activo na disponibilização de
documentos, nos mais variados suportes e no desenvolvimento de competências e hábitos de trabalho baseados na consulta, tratamento e produção de
informação, sob a forma escrita ou digital/multimédia.
O regulamento interno da escola contempla a definição e âmbito de funcionamento da Mediateca; a organização funcional e gestão de espaços e recursos
humanos e a política documental.
O Regimento da Mediateca foi construído tendo como base uma grande aproximação às necessidades dos utentes, ao nível do tipo de recursos e serviços a
disponibilizar para requisição/utilização (que transcendem o material livros e se alargam a equipamentos informáticos e multimédia e a espaços específicos
para a apresentação/produção de informação multimédia).
Foram feitos dois contactos directos com os Delegados de Grupo e Directores de Turma, através do envio de documentos, para promoção de actividades de
desenvolvimento do currículo, nomeadamente solicitação de indicação de áreas temáticas em relação às quais a Mediateca poderia fazer um trabalho prévio
de selecção /organização de recursos.

Pontos fortes identificados
Os professores e os alunos, maioritariamente, reconhecem nos espaços da Mediateca locais convidativos para o estudo, trabalho e recreio.
O plano anual de actividades da Mediateca integra-se com o Plano Anual de Actividades da escola, nomeadamente com actividades de apoio ao
desenvolvimento curricular.

Pontos fracos identificados
Insuficiente articulação da Mediateca com os departamentos curriculares, grupos disciplinares e turmas, no sentido do desenvolvimento de actividades
integradas e integradoras no âmbito de actividades lectivas e extra-curriculares.

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

Evidências (1)
Nas reuniões de Conselho pedagógico não existiu, com carácter de regularidade um ponto para o tratamento de assuntos da Mediateca - apenas em 14% das
reuniões a Mediateca foi contemplada com um ponto específico na ordem de trabalhos. Em nenhuma das reuniões foi possível ao professor bibliotecário (PB)
propor o debate de temas relacionados com estratégias e metodologias do uso e produção de informação, nem a coordenação de actividades, nomeadamente
com os coordenadores dos departamentos, embora 17% das intervenções do PB fossem solicitações nesse sentido. Verificou-se que 22% das intervenções
do PB foram para o tratamento de assuntos relacionados com o processo de auto-avaliação da BE e 31% das intervenções foram sobre actividades
promovidas pela Mediateca e disponibilização de documentos em suporte escrito/digital. Face ao encerramento da Mediateca no período nocturno, decretado
pela Direcção da escola (sem o acordo do PB), verificou-se que 17% das intervenções do PB foram relacionadas com este assunto e que a maioria das
intervenções dos restantes membros do órgão se relacionou, também, com esta temática.
Relativamente às referências à Mediateca nos Projectos curriculares/Planos de trabalho das turmas, verificou-se que elas apenas existem, explicitamente, em
21% das turmas e apenas relativamente a actividades promovidas pela própria Mediateca.
Apenas 50% dos Departamentos curriculares fazem referência à Mediateca nos seus documentos, correspondendo 50% dessas referências à participação de
actividades promovidas pela Mediateca e 50% a actividades a promover na Mediateca.
Embora tenham existido actividades de colaboração com grupos disciplinares, propostas pela Mediateca, apenas relativamente a um dos grupos existem
referências explícitas, nos seus documentos internos, a actividades promovidas em conjunto com a Mediateca.
Em termos de apreciação, por parte da Directora, do apoio concedido pela Direcção à Mediateca para a sua integração na escola, verifica-se que se
consideram implementadas.com sucesso 50% das medidas e que 44% das medidas se consideram implementas mas a requerer acções para melhoria.

Pontos fortes identificados
Disponibilidade demonstrada pelo professor bibliotecário, ao longo de todo o ano lectivo, nomeadamente nas reuniões de Conselho Pedagógico, para
despoletar fóruns de debate sobre o papel da Mediateca na escola.

Pontos fracos identificados
A auto-avaliação da escola não tem feito referências directas/suficientes ao papel da Mediateca para a qualidade do ensino e da aprendizagem.
Em nenhuma das reuniões de Conselho Pedagógico foi possível ao professor bibliotecário conseguir que se efectuasse o debate de temas relacionados com
estratégias e metodologias do uso e produção de informação, nem a coordenação de actividades, nomeadamente com os coordenadores dos departamentos.

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

Evidências (1)
A Mediateca tem uma elevada taxa de ocupação, especialmente por parte dos alunos, mas também por muitos professores. O horário de funcionamento da
Mediateca é considerado Bom por 60% dos professores e Muito Bom por 33%.
Até ao presente ano lectivo, o horário de funcionamento contemplava a abertura na hora de almoço e no período nocturno, mas este ano lectivo, motivado por
acções de gestão global de funcionários, pela Direcção, verificaram-se muitas interrupções na abertura à hora de almoço e o encerramento no período
nocturno (podendo a Mediateca abrir, mas mediante requisição com 48 horas de antecedência).
Para 97,5 % dos alunos, a frequência da Mediateca é habitual. Destes, 32,5% fazem-no diariamente e 45% uma ou duas vezes por semana.

Pontos fortes identificados
Disponibilidade do professor bibliotecário e restantes membros da equipa para o apoio aos utilizadores no acesso à colecção, equipamentos e ao uso da
informação.
Publicação de guiões pedagógicos de apoio à pesquisa e produção de informação.
Divulgação da colecção e das actividades da Mediateca sob a forma digital e online, no site e blogue próprios.

Pontos fracos identificados
Encerramento da Mediateca no período nocturno
Insuficiente verba atribuída pela Direcção para a aquisição de recursos/actualização da colecção.

D.1.4 Avaliação da BE na escola/agrupamento

Evidências (1)
No decurso do ano lectivo, o sistema automatizado de recolha de informação (decorrente das actividades de requisição de recursos e espaços) funciona no
sentido da adequação da acção da equipa da Mediateca às necessidades dos utentes.
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A partir dos resultados de inquéritos feitos aos alunos conclui-se que têm uma boa imagem da Mediateca e do seu papel na escola.
As evidências deste processo encontram-se disseminadas pelos parâmetros de avaliação do presente relatório.

Pontos fortes identificados
Os instrumentos de recolha automatizada de informação são aplicados no sentido da adequação da acção da equipa da Mediateca às necessidades dos
utentes, no decurso do processo de gestão.

Pontos fracos identificados
Insuficiência de momentos, ao longo do ano lectivo, para a avaliação da Mediateca, nos seus vários domínios e promoção do debate sobre essa informação
nos órgãos de gestão intermédia da escola.

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

D.2.1 Liderança do professor bibliotecário na escola/agrupamento

Evidências (1)
Em termos de capacidade de liderança do professor bibliotecário, para 81,2% dos professores ela é Muito Boa. Para 71,4% dos docentes também merece a
classificação de Muito Bom a capacidade do PB e da equipa da Mediateca no contributo para a melhoria da qualidade do trabalho escolar e o nível de
competência dos alunos. Já a interacção da Mediateca com escola, nomeadamente o trabalho directo com os docentes e os departamentos merece apenas a
classificação de Muito Bom para 35,7% dos docentes e é avaliada com Bom por 42,9%.

Pontos fortes identificados
O Professor bibliotecário exerce uma boa gestão de recursos humanos, criando boas relações interpessoais com a equipa, com os docentes e com os alunos.

Pontos fracos identificados
Insuficiente trabalho de articulação com os docentes no desenho de projectos/actividades de desenvolvimento curricular.

D.2.2 Adequação dos recursos humanos às necessidades de funcionamento da BE na escola/agrupamento

Evidências (1)
Para 93% dos professores o trabalho de gestão da Mediateca é eficaz e capaz de favorecer o trabalho com os alunos e a articulação com o currículo.
Globalmente o trabalho da equipa da Mediateca no apoio à pesquisa de informação e realização de trabalhos é avaliado com Bom por 65% dos alunos e por
Muito Bom por 24,3%.

Pontos fortes identificados
O professor bibliotecário esteve na génese da constituição da Mediateca, promoveu a catalogação e informatização global dos recursos, construiu sistemas
informáticos de gestão de recursos e acumulou, ao longo dos últimos 17 anos muita experiência ao nível da gestão global da Mediateca, complementada com
várias acções de formação na área.
O professor bibliotecário promove acções de uso e produção de informação, nomeadamente ao nível dos conteúdos vídeo e multimédia
A equipa da Mediateca é adequada em número e possui competências adequadas ao seu conteúdo funcional.

Pontos fracos identificados
Insuficiente trabalho com a equipa ao nível da promoção da formação autónoma, não formal, na área da gestão de recursos e de informação e uso de
equipamentos.

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

Evidências (1)
Para 92,5% dos alunos, os espaços e recursos colocados à sua disposição dos alunos para a realização de trabalhos e actividades são considerados bons.
O espaço físico e o mobiliário da Mediateca é avaliado como Muito Bom ou Bom por 86,7% dos docentes.
A Mediateca funciona como um centro de recursos integrados, pois para além da sala principal, possui um laboratório multimédia e um estúdio de vídeo. As
áreas de todos estes espaços são bastante amplas.
O mobiliário que equipa a Mediateca é adequado em termos de ergonomia e proporciona o acesso livre dos utilizadores à documentação.

Pontos fortes identificados
Variedade dos espaços funcionais que constituem a Mediateca, permitindo o funcionamento ao nível da gestão/produção de informação escrita e
digital/multimédia.
Mobiliário adequado, em termos de ergonomia.

Pontos fracos identificados
Insuficiência de estantes, face aos recursos existentes.

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

Evidências (1)
Consideram 77,5% dos alunos que os recursos informáticos respondem às suas necessidades, mas 22,5% dos alunos consideram que os computadores
deveriam ser melhores.
Os equipamentos tecnológicos disponibilizados são avaliados com Bom por 75% dos professores, mas apenas 28,6% classificam com Muito Bom a existência
de condições para o uso das TIC e para a exploração e uso qualificado da Internet e disseminação de ferramenta WEB. Para 57,1% dos docentes este
parâmetro é avaliado como Bom.

ANÁLISE DA UTILIZAÇÃO DE COMPUTADORES FIXOS
Verificaram-se 7081 pedidos para utilização dos computadores, a maioria dos quais relacionados com a utilização da Internet. É notória uma tendência de
decréscimo do uso deste recurso, desde há três anos.
Entre as requisições, 68,9% foram para uso recreativo e 31,1% para apoio à realização de trabalhos.
A maior parte das requisições de computadores foi feita pelas turmas, em situação de aulas na Mediateca (53,7%), representando as requisições dos alunos
44,4%.
O ensino Secundário é responsável por 64,5% da requisição de computadores para trabalho em situação de aulas na Mediateca.
Entre as requisições dos alunos, o maior número coube aos alunos do 3º Ciclo, tanto em termos de uso recreativo (75,3%) como em situação de trabalho ou
estudo (46,5%).
Seria importante que os professores começassem a interessar-se mais pela Internet, ao nível da sua integração nas abordagens curriculares. Os Laboratórios
Multimédia podem ser importantes para essa tarefa, pois podem ser transferidas aulas para esses espaços.

Pontos fortes identificados
Renovação do parque informático da Mediateca com equipamentos provenientes do Plano Tecnológico.
Bom trabalho de manutenção de equipamentos informáticos, implementada pelo professor membro da equipa da Mediateca, com funções nesta área.
Existência de um laboratório multimédia gerido pela Mediateca e disponibilizado para requisição.
Existência de um estúdio de vídeo e equipamento de produção vídeo que permite o desenvolvimento de acções do projecto da Mediateca “Oficina
Multimédia”.
Existência de um circuito interno de televisão criado pelo professor bibliotecário e gerido pela Mediateca, que permite a difusão de conteúdos criados no
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âmbito das actividades da Mediateca e dos docentes e alunos.

Pontos fracos identificados
Ineficiência, ao nível da velocidade, da rede informática instalada no âmbito do Plano Tecnológico.
Inexistência de tomadas de rede fixa para a maioria dos computadores instalados na Mediateca no âmbito do Plano Tecnológico.
Articulação inexistente, este ano lectivo, entre a Mediateca e a equipa PTE, ao nível da gestão de equipamentos e percursos formativos na área das TIC,
devido à não programação de reuniões e actividades, neste sentido, pela coordenação da equipa.

D.3 Gestão da colecção/da informação.

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

Evidências (1)
A inventariação das necessidades, em termos de actualização da colecção, é feita ao longo do ano lectivo pela equipa da Mediateca e é formalizada no início
de cada ano lectivo com o recurso ao contributo da Direcção da escola e dos professores e alunos, a quem são pedidas sugestões.
A colecção é equilibrada e diversificada relativamente às diferentes áreas temáticas.
É atribuída, anualmente, uma verba para a actualização a documentação.

Pontos fortes identificados
A política documental materializa-se num processo contínuo de avaliação da colecção, na inventariação de necessidades e na promoção da sua actualização
anual
São inventariadas as necessidades de informação decorrentes da oferta formativa, do Projecto Educativo, de projectos em desenvolvimento e dos perfis
curriculares das disciplinas.

Pontos fracos identificados
A política de gestão da colecção existe, na prática, mas ainda não formalizada num documento próprio, para cuja elaboração há que contar com o contributo
da comunidade escolar.
A verba atribuída, este ano lectivo, foi claramente insuficiente para fazer face às necessidades de actualização da colecção.

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

Evidências (1)
A totalidade dos alunos inquiridos considera que a documentação existente é variada, nos seus diversos suportes e 82,5% afirma encontrar na Mediateca os
livros e demais documentos de que necessitam. Para 85% dos alunos, a documentação está actualizada e é de qualidade.
Em relação à avaliação dos recursos existentes e à forma como correspondem às necessidades e interesses dos alunos:
As obras de referência (dicionários, enciclopédias…) são avaliadas com Bom por 57,5% e por Muito Bom por 30%;
Os jornais e revistas apenas são avaliados com Bom por 50% dos alunos e por Muito Bom por 22,5%;
Apenas 58% dos alunos avaliam com Muito Bom ou Bom os livros de literatura para ler descontraidamente, mas 80% avaliam com Muito Bom ou Bom os
livros de tipo informativo e 86,4% avaliam com Muito Bom ou Bom os livros para apoio ao estudo e realização de trabalhos
Os DVD e CD áudio são avaliados com Muito Bom ou Bom por 70% dos alunos
A adequação dos recursos informativos existentes às necessidades pessoais e de trabalho com os alunos é avaliada com Muito Bom por 6,2% dos docentes,
mas 87,5% avaliam-na com Bom. Apenas 28,6% dos professores consideram Muito Boa a actualidade dos fundos documentais; mas 57,1% consideram-ma
boa. Em termos de diversidade de áreas temáticas e suportes da informação, 81,2% dos professores consideram-na Boa ou Muito Boa.

FUNDO DOCUMENTAL

Livros: 14823 (não manuais: 10464)
Videogramas: 1355
CD áudio: 232

Livros Existentes (distribuídos pela CDU):
0 – Generalidades. Dicionários. Enciclopédias - 574
1 – Filosofia e Psicologia - 899
2 – Religião. Teologia - 63
3 – Ciências Sociais - 1763
5 – Ciências Puras - 2036
6 – Ciências Aplicadas. Saúde. Tecnologias - 981
7 – Artes. Passatempos. Música. Jogos. Desporto - 860
8 – Língua. Linguística. Filologia. Literatura - 5413
9 – Arqueologia. Geografia. Biografias. História – 2234
Total – 14823

A análise do fundo documental da Mediateca permite concluir que 86% dos recursos são material livro (73% referentes a leitura não recreativa e 27% a leitura
recreativa) e 14% são material não livro (com 80,6% para os videogramas, 13,8% para os CD áudio e 5,6% para os CD-ROM). Constata-se que não existem
grandes discrepâncias entre os valores existentes e os valores de referência ideais para um BE. Existem contudo os seguintes desequilíbrios: entre obras de
referência e outras obras; entre leitura recreativa e não recreativa; entre videogramas e CD áudio; entre videogramas de ficção e não ficção.
Relativamente aos livros, é possível concluir que à Literatura Universal (em língua portuguesa) e à Literatura Portuguesa do século XX cabe o maior número
de volumes. Com 36,5% destacam-se os livros de línguas e de literaturas. É natural que assim seja, pois estas temáticas devem assumir um papel importante,
porque transversal, nas bibliotecas escolares. A literatura corresponde a 52% dos volumes desta classe. A classe 1, que engloba a Filosofia e a Psicologia,
apenas tem um peso de 6%, mas os 899 volumes que a compõem são suficientes e a sua distribuição pelas diferentes temáticas tem-se mostrado adequada.
O mesmo se passa em relação a quase todas as outras classes, onde o número de volumes se adequa ao currículo da escola e às solicitações dos utentes da
Mediateca. No que respeita à classe 5, porque engloba todas as ciências exactas e porque, neste momento, o currículo da escola apresenta um desequilíbrio
que privilegia os cursos nestas áreas, surge a necessidade de acrescentar mais volumes aos 2036 existentes.
Relativamente ao CD áudio, importa referir que a Mediateca dispõe de uma alargada amostra de músicas das várias regiões do globo e representativas de
tradições culturais de referência.
Em relação aos videogramas, importa referir que o número de documentários (438) poderia ser suficiente, mas a maior parte corresponde a registos em VHS
e com algum grau de desactualização. A inexistência de uma oferta de documentários em suporte DVD, que cumpram requisitos pedagógicos e temáticos,
tem motivado o fraco investimento nesta área.

Pontos fortes identificados
Colecção vasta e variada em termos de temáticas e suportes de informação.
A colecção é equilibrada, pois constata-se que não existem grandes discrepâncias entre os valores existentes e os valores de referência ideais para um BE.

Pontos fracos identificados
Obras de referência (dicionários, enciclopédias…) em número insuficiente, face à composição da colecção.
Insuficiência de livros de literatura juvenil.
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Insuficiência de documentários em DVD, adequados aos contextos curriculares.
Insuficiente integração, na colecção, de informação sobre recursos online.

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

Evidências (1)
Em termos de requisição global de recursos, verifica-se que a maior parte corresponde ao uso dos computadores fixos da Mediateca (62,6%), seguida pela
dos livros (29,4%). Excluindo-se as requisições para uso dos computadores e acesso à Internet, o maior número de requisições (78,9%) correspondeu a livros.
No entanto, face ao número de recursos existente e à não aquisição de títulos novos, em número significativo, este ano lectivo, o valor das requisições de
videogramas (19,7%), assume alguma importância.

LIVROS
REQUISIÇÕES DOMICILIÁRIAS DE LIVROS
É notória a tendência de diminuição na requisição de livros, que se acentuou a partir de 2000/2001. A diminuição significativa do número de alunos que se tem
verificado nos últimos anos e o maior interesse pela pesquisa de informação na Internet podem explicar, em parte, esta situação. No ano lectivo anterior
verificou-se o que poderia ser o início de uma inversão desta tendência, mercê, em grande parte, do volume de livros adquiridos. Este ano registou-se uma
grande diminuição na requisição de livros para casa, facto sobre o qual importa reflectir, também ao nível dos órgãos de coordenação pedagógica da escola. A
diminuta e insuficiente verba atribuída este ano à Mediateca não explica, só por si, esta diminuição.
Foram os alunos os responsáveis pela maior parte das requisições para casa - 47%, mas mesmo assim regista-se uma diminuição em relação a anos
anteriores. Os 35% de requisições feitas pelos professores confirmam uma tendência de estabilização, nestes valores, verificada desde há muitos anos. De
referir, ainda, que a Mediateca é frequentada por antigos alunos e outras pessoas da cidade que requisitam materiais e utilizam recursos e os 18% de
empréstimos que lhe couberam confirmam que a Mediateca está aberta à comunidade e que os hábitos de requisição de recursos neste espaço continuam a
existir mesmo quando os alunos já frequentam a universidade ou outros estabelecimentos de ensino. Muitos dos requisitantes são adultos, da comunidade, e
existem, ainda, professores de outras escolas que recorrem à nossa Mediateca.
A maior parte das requisições foi efectuada por alunos do 12º ano (31,2%). Metade de todas as requisições corresponde aos alunos do ensino secundário.
Relativamente aos alunos do 3º Ciclo, constata-se que o hábito de requisitar livros é constante ao longo dos três anos, mas poderia ser mais significativo.
Importará, pois, encontrar meios de estímulo a uma maior requisição de livros por parte destes alunos. O peso das requisições dos alunos dos cursos CEF
não é grande (4,8%) mas tem vindo a aumentar. Para que esta tendência se confirme, a motivação e acção dos professores das diversas disciplinas será
fundamental.
O reduzido valor de requisições feitas pelos alunos dos cursos EFA (0,8%) poderia deixar de se verificar caso a Mediateca pudesse funcionar, normalmente,
no período nocturno. De notar que estas requisições se verificaram apenas nos últimos dias do ano lectivo, quando os professores começaram a requisitar a
Mediateca, durante algumas horas, para trabalho com os alunos. O alargamento desta prática, ou a abertura da Mediateca no período nocturno, poderá
contribuir para o incremento das requisições de livros por parte dos alunos dos cursos EFA.

CONSULTA DE LIVROS NA MEDIATECA/ESCOLA
Foram requisitados 2475livros para consulta na escola - na Mediateca e para as salas de aula – o que corresponde a um pequeno aumento em relação ao
ano lectivo anterior, numa tendência de decréscimo que se vem acentuando desde 1999/2000. Em parte, a acentuada diminuição do número de alunos pode
justificar esta situação. A taxa de ocupação da Mediateca tem sido sempre elevada ao longo dos anos, mas a utilização de livros para apoio ao estudo ou
realização de trabalhos tem decrescido. Estratégias para a inversão desta tendência terão que ser encontradas, a partir de uma reflexão nos órgãos da escola
em conjunto com a equipa da Mediateca.
A maior parte das requisições foi feita pelos alunos – 75%, a maioria pertencendo ao 10º ano. Existe algum equilíbrio entre as requisições do 3º Ciclo (36,1%)
e as do Secundário (39%). De destacar os 7% das requisições que correspondem a aulas na Mediateca com requisição de livros feitas no âmbito do trabalho
da turma.
Os alunos do 12º ano consultam menos livros na escola (7,3%) mas requisitam mais livros para casa, como se viu no gráfico 8 (31,2%). Metodologias de
estudo que privilegiam o trabalho em casa podem explicar esta situação.
Os 16% de requisições do 8º Ano e os 13,1% do 9º Ano indiciam algum enraizamento de hábitos de pesquisa na Mediateca, mas importa que o hábito de
consulta de livros na escola se inicie logo a partir do 7º ano (responsável por apenas 7% das requisições), para o que teremos que encontrar estratégias, em
conjunto com os professores. Algum trabalho há a fazer no âmbito dos cursos CEF para reforço do nível de requisições (2,6%).
As requisições dos alunos dos cursos profissionais representam 22,6% da globalidade, o que é importante e significativo. Tal como acontece com as
requisições domiciliárias de livros, também o 11º ano dos cursos profissionais é responsável pelo maior número de requisições deste tipo de ensino, o que
pode ser explicado pela especificidade das tarefas desenvolvido neste ano curricular ou pelo facto de o trabalho dos professores direccionar os alunos para a
pesquisa de informação.
Realizaram-se 303 aulas na Mediateca. Verifica-se que nem sempre se verifica uma quantidade de requisições de livros correspondente ao número de
requisições da Mediateca para aulas. Por outro lado, em muitas das requisições deste espaço, os alunos são direccionados, preferencialmente, para a
utilização dos computadores. Neste contexto assume particular importância a quantidade de livros requisitados pelas turmas EFA (29,6%). Este número é
ainda mais significativo porque estas requisições correspondem a apenas 4 aulas na Mediateca, já no final do ano lectivo, quando os professores começaram
a requisitar a Mediateca (encerrada no horário nocturno) para a leccionação. Este número é bastante animador e importa que estas aulas se continuem a
verificar no próximo ano lectivo de forma ainda mais significativa.
Verificou-se que o maior número de requisições da Mediateca coube à disciplina de Inglês (mais no Secundário do que no 3º Ciclo). De destacar o número de
aulas de Área de Projecto, Área de Integração e Cidadania e Mundo actual, que no seu cômputo correspondem a 19% do total. Às línguas, no seu todo,
correspondem 24% das requisições.
Os grupos disciplinares e departamentos saberão utilizar os dados deste estudo para incentivarem/consolidarem o uso da Mediateca enquanto recurso. No
entanto, registe-se que o número global de requisições – 303 – se apresenta como bom, face ao número de turmas existentes. Registe-se que existem mais
pedidos de requisição da Mediateca do que a capacidade de resposta do serviço. Em algumas das vezes, sempre que o número de alunos não exceda o
aconselhável para o bom funcionamento deste espaço, é feita mais do que uma requisição simultânea.

ANÁLISE GLOBAL DE REQUISIÇÕES DE LIVROS
Em termos de requisições globais de livros, Estamos, sem dúvida, perante uma tendência de decréscimo no uso de livros como material auxiliar de estudo e
realização de trabalhos. Em parte, isso fica a dever-se ao papel nuclear que a pesquisa de informação na Internet assume cada vez mais. No entanto, seria
importante que o Conselho Pedagógico, os Departamentos e os Grupos Disciplinares promovessem reflexões sobre este tema, pois o papel dos professores
na motivação dos alunos para a leitura, como apoio ao estudo dos conteúdos curriculares, afigura-se fundamental.
Também a Mediateca terá que desenvolver mais acções de motivação ao uso dos livros. As listas temáticas que estão em fase de organização, após a
auscultação dos Grupos Disciplinares, poderão desempenhar um importante papel nesse sentido.
Verifica-se que as requisições acompanham, de uma forma geral, a quantidade de livros existentes em cada área temática. A maior parte das requisições
corresponde às línguas e literaturas (51,76% do total). Neste sector, 52% das requisições correspondem a dicionários. A literatura corresponde apenas a 27%
das requisições, nesta classe. Importa, pois encontrar estratégias para estímulo da leitura, em contextos lectivos e informais.
Observa-se algum desequilíbrio nas requisições de livros da classe 6 (Ciências Aplicadas, Saúde., Tecnologias), pois embora exista um número de livros
significativo, as requisições apenas correspondem a 1,96% do total. Importará motivar os professores destas áreas para uma sensibilização ao uso destes
recursos. O mesmo fenómeno, mas de forma menos acentuada, existe nas classes 3 (Ciências Sociais) e 6 (Ciências aplicadas, tecnologias), onde o nível de
requisições (8,86% e 10,73%, respectivamente) poderia ser mais significativo, face à quantidade de livros existente (11,89% e 13,74% do total,
respectivamente). Na classe 9 (História, Geografia) este fenómeno também é notório, mas de forma ainda menos significativa.
Na classe 7 (Arte, Teatro, Educação Física) verifica-se um significativo número de requisições (6,39%) face à quantidade de livros existentes (5,8%). Tal se
pode explicar com a transversalidade dos livros de arte, que são utilizados para pesquisa no âmbito de outras disciplinas. Refira-se que 37% das requisições,
nesta classe, correspondem a livros de Educação Física. Este facto é de realçar, pois cada vez mais, nesta disciplina, se exigem trabalhos teóricos aos alunos
o que só contribui para a dignificação desta área de estudos e revela o empenho e profissionalismo cada vez mais notório nos professores de Educação
Física. De destacar também os 18% de requisições de livros de Teatro, o que se compreende face à inclusão de peças de teatro nos currículos de Língua
Portuguesa e da própria disciplina de Teatro, mas também devido à importância e ao impacto deste sector na nossa escola, desde há muito anos, mercê do
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trabalho desenvolvido pela professora Maria de Fátima Beja, membro da equipa da Mediateca.

VIDEOGRAMAS
REQUISIÇÃO DOMICILIÁRIA DE VIDEOGRAMAS
Foram requisitados para casa 469 videogramas, o que corresponde a apenas 25% dos requisitados no anterior ano lectivo. Para além da redução do número
de alunos, poder ter algum peso neste decréscimo a insuficiência da verba atribuída à Mediateca, que apenas permitiu a aquisição de 7 títulos novos, quando
a média de aquisições nos últimos 5 anos foi de 43 títulos por ano. Ao longo dos últimos anos, o investimento neste sector correspondeu sempre às
necessidades dos utentes, nomeadamente ao nível da ocupação recreativa dos tempos livres.
É importante ter presente que para muitos alunos esta é a única forma de poderem aceder ao visionamento de filmes de qualidade. Urge, pois, retomar o
investimento neste sector. Note-se que muitos dos filmes têm uma função pedagógica, sendo utilizados no âmbito de actividades lectivas. Por outro lado, a
actualização constante do espólio videográfico é uma necessidade óbvia, face às características próprias deste meio de informação.
A maior parte das requisições coube aos alunos (61%), com destaque para os alunos do 9º ano (17,6%) e 12º ano (18,3%).

REQUISIÇÃO DE VIDEOGRAMAS PARA VISIONAMENTO NA MEDIATECA/ESCOLA
As requisições de videogramas para visionamento na escola (na Mediateca ou na sala de aulas) atingiram os 356, valor que representa um decréscimo
acentuado em relação aos anos anteriores. A insuficiência de títulos novos e a concorrência do visionamento de conteúdos via internet, pode justificar, em
parte, este decréscimo. A distribuição das requisições pelos utentes é semelhante à verificada para os empréstimos domiciliários. Destacam-se, no entanto, as
elevadas requisições dos alunos dos cursos profissionais do 11º Ano, o que se pode explicar face à ocupação de tempos livres ou visionamento de filmes em
contexto lectivo.

ANÁLISE GLOBAL DE REQUISIÇÕES DE VIDEOGRAMAS
A maior parte das requisições (95,5%) corresponde à ficção. Os documentários não são muito requisitados, talvez porque a sua quantidade é insuficiente (e
não existe um mercado editorial activo e de qualidade nesta área) e porque a grande maioria dos existentes na escola está no suporte VHS, já em desuso. A
duplicação para DVD de alguns dos documentários será uma das prioridades do próximo ano lectivo.
Grande parte das requisições de documentários (51%) corresponde a videogramas na área das ciências exactas., sector mais bem apetrechado da
Mediateca.

REQUISIÇÕES DE CD ÁUDIO
As requisições de CD-Audio foram de apenas 60 – o que correspondeu a significativa uma diminuição em relação ao anterior ano lectivo. Tal fica a dever-se à
não aquisição de qualquer título, este ano lectivo (quando a média de anos anteriores era de 24 títulos), por insuficiência de verba. Embora exista uma grande
variedade de discos, representativos de muitas culturas e tradições, os utentes têm uma maior apetência por novidades no campo do Rock/Pop. Constata-se
que 68% das requisições corresponde a Rock/Pop e a música moderna portuguesa.
Contrariamente aos restantes recursos, verifica-se que a requisição dos CD’s se distribui de forma mais equilibrada por professores e alunos.
Os 113 CD’s representativos de diversos povos e culturas de que dispomos (e que não são de fácil acesso nas discotecas comuns) podem ser explorados,
por exemplo, numa perspectiva de educação para a multiculturalidade. Cabe aos professores fazer essa descoberta. Existe um dossier pedagógico online na
secção da Mediateca no site da escola que remete para esse tema e que permite a audição de excertos de algumas músicas.

Pontos fortes identificados
Procura significativa de recursos por parte dos alunos, para apoio ao estudo, realização de trabalhos e recreio.
Produção, pela Mediateca de catálogos de documentação e de guiões de apoio à pesquisa de informação.
A Mediateca assegura o empréstimo domiciliário de recursos.

Pontos fracos identificados
Insuficiente nível de requisições de livros para leitura domiciliária, face à quantidade e variedade de recursos existentes
Insuficiente utilização da documentação existente, por parte dos docentes, na construção de actividades lectivas ou apoio à realização de trabalhos.

D.3.4 Organização da informação. Informatização da colecção

Evidências (1)
Os recursos estão integralmente informatizados e classificados segundo sistemas de classificação normalizados (CDU, para os livros e CD áudio e FIAF para
os videogramas)
O catálogo está à disposição dos utentes para consulta informática e, parcialmente, online
Existe um sistema informatizado de gestão integrada que permite a catalogação e indexação de recursos e a gestão de utilização e de requisições, e uma
forma simplificada.

Pontos fortes identificados
Recursos integralmente informatizados e classificados e disponíveis para pesquisa informática e, parcialmente, online.

Pontos fracos identificados
Necessidade de promoção de acções de formação dos utentes para pesquisa do catálogo bibliográfico, pois 44,7% dos alunos afirmam não terem acesso ao
catálogo.

D.3.5 Difusão da informação

Evidências (1)
82,1% dos alunos estão satisfeitos com a forma como a Mediateca informa os utentes da documentação existente e das actividades que realiza.
A mesma avaliação – 45,5% - é atribuída pelos professores que consideram Muito Boa ou Boa a disponibilização de informação relacionada com o
desenvolvimento do currículo pela Mediateca.

Pontos fortes identificados
Difusão pela Mediateca de recursos de informação impressos e online (site e blogue da Mediateca)
Produção do boletim da Mediateca, normalmente sujeito a um tema por número, impresso e online.

Pontos fracos identificados
Insuficiente impacto junto dos utentes da divulgação da colecção, sob a forma de em papel e em formato digital, no site e blogue da Mediateca.

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

Quadro Síntese
D. Gestão da biblioteca escolar

Motivo da escolha do domínio
Foi escolhido o domínio sobre o qual era mais fácil, neste início de processo, obter mais informações e, também, pela necessidade de sensibilização dos
órgãos de gestão e administração da escola para a promoção urgente (neste domínio) de acções de melhoria.

Nível obtido
3

Acções para melhoria
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Promover reuniões/contactos (formais/informais) com os coordenadores de Departamento, Delegados de Grupo, Directores de Turma, professores de ACND e
coordenadores de projectos, em vários momentos do ano lectivo, para informação sobre os objectivos e missão da Mediateca e coordenação de actividades
de promoção do currículo.
Sensibilizar os órgãos de administração e gestão da escola para a necessidade (e virtudes pedagógicas) do funcionamento da Mediateca durante todo o
horário lectivo, diurno e nocturno.
Conceder um apoio mais activo dos utilizadores no acesso, pesquisa e produção de informação, nomeadamente através da publicação de mais guiões
pedagógicos nessas áreas.

Observações
--

Nível obtido
3

Acções para melhoria
Sensibilizar a Direcção para a atribuição de maior número de horas aos membros da equipa.
Promover mais e melhor trabalho de articulação com os docentes no desenho de projectos/actividades de desenvolvimento curricular.
Promover trabalho com a equipa ao nível da promoção da formação autónoma, não formal, na área da gestão de recursos e de informação e uso de
equipamentos.
Solicitar à Direcção a aquisição de estantes para fazer face aos recursos existentes.
Sensibilizar a Direcção da escola para a necessidade de promover medidas conducentes a exigir junto das entidades responsáveis o aumento da velocidade
da rede informática instalada no âmbito do Plano Tecnológico, assim como a instalação de tomadas de rede fixa para a maioria dos computadores instalados
na Mediateca também no âmbito do Plano Tecnológico.
Fazer sentir à Directora (e coordenadora do PTE) a necessidade da existência de reuniões da equipa PTE para a coordenação de actividades ao nível da
gestão de equipamentos e percursos formativos na área das TIC.

Observações
--

Nível obtido
3

Acções para melhoria
Formalizar a Política da Colecção num documento próprio, para cuja elaboração há que contar com o contributo da comunidade escolar.
Sensibilizar a Direcção da escola para que a verba a atribuir seja suficiente para fazer face às necessidades de actualização da colecção.
Promover a aquisição de mais obras de referência (dicionários, enciclopédias…) de literatura juvenil e documentários em DVD, adequados aos contextos
curriculares.
Integrar na colecção informação sobre recursos online.
Promover o aumento das requisições de livros para leitura domiciliária e a utilização da documentação existente, por parte dos docentes, na construção de
actividades lectivas ou apoio à realização de trabalhos.
Promover acções de formação dos utentes para pesquisa do catálogo bibliográfico e sensibilização para a tomada de conhecimento dos documentos
impressos e digitais que divulgam a colecção.

Observações
--

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.)
--

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)
--

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)
--

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)
--
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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
Durante o ano lectivo foram feitos contactos com os Delegados de Grupo para a identificação de áreas temáticas para as quais era necessário um trabalho de
organização/selecção de informação por parte da Mediateca, para estar disponível e servir de apoio à realização de actividades lectivas e de apoio à
realização de trabalhos escolares.
Existiu uma colaboração com o grupo de Português no desenho de actividades promoção da leitura.
Os recursos informáticos e espaços multimédia da Mediateca foram bastante utilizados pelos docentes em actividades curriculares/formativas.
A Mediateca disponibilizou recursos e equipamentos utilizados em actividades de substituição.
A equipa da Mediateca apoiou alunos individualmente e grupos de alunos na realização de trabalhos para as disciplinas e, fundamentalmente, no âmbito da
Área de Projecto, ao nível da pesquisa, tratamento e formatação da informação.
Foram produzidos e divulgados guiões de apoio à pesquisa e realização de trabalhos.

Evidências que fundamentam o relatório
Para 54,5 % dos docentes é Bom o trabalho que a Mediateca com eles articula, assim como o apoio ao desenvolvimento curricular. No entanto 18,2%
consideram este trabalho apenas suficiente.

Acções para melhoria
Organizar acções informais de formação sobre o papel da Mediateca na escola, junto dos docentes.
Apresentar aos professores sugestões de trabalho conjunto, no âmbito da selecção/tratamento de informação a utilizar em actividades lectivas.

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

Relatório de avaliação
A existência de um estúdio de vídeo e equipamento de produção vídeo permitiu o desenvolvimento de acções do projecto da Mediateca “Oficina Multimédia”
– apoio a alunos e docentes na produção de videogramas e conteúdos multimédia, no âmbito de actividades lectivas e de complemento curricular.
Foi dado apoio a alunos e grupos de alunos ao nível da digitalização e formatação de informação, com utilização de equipamentos informáticos.
No site da Mediateca foram divulgados recursos de apoio ao desenvolvimento curricular, nomeadamente dossiers pedagógicos digitais.

Evidências que fundamentam o relatório
Apenas 28,6% classificam com Muito Bom a existência de condições para o uso das TIC e para a exploração e uso qualificado da Internet e disseminação de
ferramenta WEB. Para 57,1% dos docentes este parâmetro é avaliado como Bom.

Acções para melhoria
Promover, antecipadamente, acções com os docentes para o trabalho de pesquisa a realizar na Mediateca.
Promover acções informais de formação dos docentes em aspectos da literacia da informação.

Domínio B. Leitura e literacia

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

Relatório de avaliação
A Mediateca dispõe de uma colecção vasta e variada em termos de temáticas.
O empréstimo domiciliário foi incentivado.
São disponibilizados recursos para leitura informativa e recreativa, nomeadamente ao nível das revistas.
Foram promovidas acções de leitura, em colaboração com a Biblioteca Municipal e sessões de leitura por alunos e professores, na escola.
Foi promovida a escrita criativa, através de concursos literários, na escola.
Foi promovida a divulgação de livros e autores, na Mediateca e online.

Evidências que fundamentam o relatório
A mesma percentagem de docentes (43,8%) classifica com Muito Bom ou com Bom a criação de condições pela Mediateca na promoção da leitura e da
literacia.
Foram promovidas várias acções, ao longo do ano lectivo, neste âmbito, nomeadamente:
Divulgação da obra Breviário das Almas, de Joaquim Mestre, pela Oficina de Teatro da escola e Cristina Taquelim, em intercâmbio com a Biblioteca Municipal.

Hora do Conto com Paula Cusati (Biblioteca Municipal).
Dia da Biblioteca Escolar – Promoção da leitura através da concepção de cartazes e frases onde se promoveu “O Livro da Minha Vida”. Esta actividade foi
divulgada nos Conselhos de Turma e contou com a colaboração dos professores de Português. Foi apresentada, também no site da Mediateca.
Leituras dramatizadas, por alunos, nas comemorações do dia de S. Martinho
Edição especial do boletim da Mediateca (Media), em papel e em formato digital, sobre Artur da Fonseca.
Exposição Os Clássicos da Literatura Universal, na Mediateca: obras seleccionadas, com informação biográfica e sinopse.
Feira do Livro Usado, na Mediateca
“Leituras à deriva” – por alunos, nas salas de aula
“Café com Letras” – leituras por professores, na Sala de Professores.
“Cesta das Tentações”: livros e frutos à disposição dos leitores, na Mediateca.
“2 Minutos de Leitura”: textos curtos expostos na Mediateca para leitura rápida.

Acções para melhoria
Realizar avaliações periódicas da colecção, para avaliação de eventuais limitações e necessidades.
Promover o diálogo informal com os alunos, na Mediateca, incentivando-os à leitura.
Consolidar as acções de leitura em voz alta, de leitura partilhada e de animação em torno da leitura, no sentido de induzir nos alunos comportamentos de
leitura.

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

Relatório de avaliação
Foi feita ao longo do ano lectivo, através de exposições na Mediateca e online, a divulgação de livros e autores.

Evidências que fundamentam o relatório
Promoção, em colaboração com o grupo de Português, de sessões de leitura, por Paula Cusati (Biblioteca Municipal), sobre obras que fazem parte do
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currículo da disciplina no ensino secundário.
“Autor do Mês”: selecção de um autor, apresentação da sua obra e de notas biobibliográficas, com exposição na Mediateca e, em formato digital, no site da
Mediateca.

Acções para melhoria
Convidar especialistas e organizar acções de promoção da leitura e da escrita criativa.
Direccionar, em colaboração com os docentes, acções de promoção da leitura para os alunos dos cursos profissionais e dos cursos EFA.

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

Relatório de avaliação
A divulgação de guiões de pesquisa e tratamento de informação, produzidos pela Mediateca, motivou que alguns alunos direccionassem as suas pesquisas
também para o material livro e não só, como começa a ser hábito, para os recursos disponíveis na Internet.
Para os alunos que começam por recorrer a recursos de leitura informal e recreativa, o uso de recursos de leitura mais formal e especializada é mais
frequente, nos momentos de realização de trabalhos escolares.

Evidências que fundamentam o relatório
Para 97,5 % dos alunos, a frequência da Mediateca é habitual. Destes, 32,5% fazem-no diariamente e 45% uma ou duas vezes por semana
Embora 85% dos inquiridos considere que a equipa da Mediateca os apoia, quando a solicitam, na realização de trabalhos, apenas 52,5% afirma ter
participado em acções organizadas pela equipa da Mediateca destinadas à promoção da consulta e produção de informação. Já 47,5% dos alunos não
participaram em acções organizadas pela equipa da Mediateca destinadas à promoção da consulta e produção de informação.

Acções para melhoria
Promover, junto dos alunos, acções de identificação de interesses e necessidades no campo da leitura e da literacia.
Promover o diálogo com os docentes no sentido de promover um esforço conjunto para que o desenvolvimento de competências de leitura, estudo e
investigação seja gradualmente inserido no campo da leitura e da literacia.

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

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

Relatório de avaliação
Foi proposto um programa de animação cultural, ao longo do ano lectivo, traduzido em exposições, sessões de leitura, dramatizações e concursos literários.

Evidências que fundamentam o relatório
Exposição sobre a vida e obra de Manuel na Mediateca - enriquecimento do arquivo fotográfico sobre o autor, na página existente no site da escola.
Concurso de Poesia aberto aos alunos: poemas expostos na Mediateca e publicados numa edição especial do boletim da Mediateca (Média), em papel e em
formato digital.
“Autor do Mês”: selecção de um autor, apresentação da sua obra e de notas biobibliográficas, com exposição na Mediateca e, em formato digital, no site da
Mediateca.
Dia da Biblioteca Escolar – Promoção da leitura através da concepção de cartazes e frases onde se promoveu “O Livro da Minha Vida”. Esta actividade foi
divulgada nos Conselhos de Turma e contou com a colaboração dos professores de Português. Foi apresentada, também no site da Mediateca.
Exposição Os Clássicos da Literatura Universal, na Mediateca: obras seleccionadas, com informação biográfica e sinopse.
Feira do Livro Usado, na Mediateca.

Acções para melhoria
Reforçar a articulação da Mediateca com as áreas de estudo acompanhado e actividades de apoio ao estudo.
Valorizar mais e divulgar melhor o trabalho organizado e realizado autonomamente pelos alunos.
Reforçar a colaboração com o Clube de Línguas.

C.2. Projectos e Parcerias

Relatório de avaliação
Colaboração com a Biblioteca Municipal na promoção da leitura na escola.
Colaboração com Artur da Fonseca na recolha e divulgação da obra de Manuel da Fonseca.
Colaboração com o Lar de Santa Maria na promoção da leitura e animação cultural.
Colaboração com o Jardim de Infância “O Sabichão” na divulgação da leitura.

Evidências que fundamentam o relatório
Divulgação da obra Breviário das Almas, de Joaquim Mestre, pela Oficina de Teatro da escola e Cristina Taquelim, em intercâmbio com a Biblioteca Municipal.

Hora do Conto com Paula Cusati (Biblioteca Municipal).
Exposição sobre a vida e obra de Manuel na Mediateca - enriquecimento do arquivo fotográfico sobre o autor, na página existente no site da escola.
Edição especial do boletim da Mediateca (Media), em papel e em formato digital, sobre Artur da Fonseca.
Leituras partilhadas, por alunos do 9º ano, no Jardim de Infância Sabichão
Leitura dramatizada de conto por alunos no Lar de Santa Maria, aos utentes.
Actuação do Coral de Santa Maria, durante as comemorações do Natal, na escola.

Acções para melhoria
Aumentar o grau de intervenção da Mediateca na comunidade, através da concepção de projectos partilhados.
Divulgar catálogos da Mediateca na Biblioteca Municipal e promover a divulgação de documentação e iniciativas da Biblioteca Municipal, na escola.

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.)
--

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)
--

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)
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--

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)
--
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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
--

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
--

C.2. Projectos e Parcerias

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 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
3

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

Ano de incidência da auto-avaliação.
2010

Data de apresentação ao Conselho Pedagógico.
--

Recomendações do Conselho Pedagógico
--

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

Nível obtido
3

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

Ano de incidência da auto-avaliação.
2010

Data de apresentação ao Conselho Pedagógico.
--

Recomendações do Conselho Pedagógico
--

D.3. Gestão da colecção/da informação.

Nível obtido
3

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

Ano de incidência da auto-avaliação.
2010

Data de apresentação ao Conselho Pedagógico.
--

Recomendações do Conselho Pedagógico
--

Observações

--



Relatório de auto-avaliação
1509172 Escola Secundária Manuel da Fonseca, Santiago do Cacém
2010/09/14 11:18:23
14/32

QA4. Questionário aos alunos

1. Identificação

Masculino 20 50.0%

Feminino 20 50.0%

2. Frequento o ano de escolaridade seguinte:

7.º 6 15.0%

8.º 6 15.0%

9.º 8 20.0%

10.º 5 12.5%

11.º 10 25.0%

12.º 5 12.5%

3. Vais à biblioteca escolar (BE):

Todos os dias 13 32.5%

Uma ou duas vezes por semana 18 45.0%

Uma ou duas vezes por mês 3 7.5%

Uma ou duas vezes por período 1 2.5%

Muito raramente e de forma irregular 4 10.0%

Nunca 1 2.5%
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4.1 O horário da BE é adequado e responde às tuas necessidades de acesso.

Sim 30 75.0%

Não 10 25.0%

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

Sim 37 92.5%

Não 3 7.5%

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

Sim 31 77.5%

Não 9 22.5%
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4.4 Encontras os livros ou outros documentos que procuras.

Sim 33 82.5%

Não 7 17.5%

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

Sim 34 85.0%

Não 6 15.0%

4.6 Na BE existe documentação variada: CD Áudio, CD-ROM, DVD, Internet.

Sim 39 100.0%

4.7 Tens acesso ao catálogo bibliográfico.

Sim 21 55.3%
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Não 17 44.7%

4.8 Já participaste em sessões de trabalho organizadas pela equipa e destinadas a usar a BE ou a consultar, pesquisar e produzir a informação.

Sim 21 52.5%

Não 19 47.5%

4.9 A equipa da BE apoia-te na pesquisa de informação e no apoio à realização dos trabalhos, se pedires ajuda.

Sim 34 85.0%

Não 6 15.0%

4.10 A BE disponibiliza o regulamento de funcionamento e uso da documentação e acesso à Internet.

Sim 33 80.5%

Não 8 19.5%



Relatório de auto-avaliação
1509172 Escola Secundária Manuel da Fonseca, Santiago do Cacém
2010/09/14 11:18:23
18/32

4.11 A BE informa-te acerca da documentação existente e das actividades que realiza.

Sim 32 82.1%

Não 7 17.9%

5.1 Obras de referência: enciclopédias, dicionários...

Muito Bom 12 30.0%

Bom 23 57.5%

Suficiente 5 12.5%

5.2 Jornais e revistas.

Muito Bom 9 22.5%

Bom 20 50.0%

Suficiente 11 27.5%
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5.3 Livros de literatura para ler descontraidamente.

Muito Bom 7 17.9%

Bom 16 41.0%

Suficiente 14 35.9%

Insuficiente 2 5.1%

5.4 Livros de tipo informativo, sobre temas que me interessam.

Muito Bom 9 22.5%

Bom 23 57.5%

Suficiente 6 15.0%

Insuficiente 2 5.0%

5.5 CD áudio, DVD, jogos.
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Muito Bom 11 27.5%

Bom 17 42.5%

Suficiente 10 25.0%

Insuficiente 2 5.0%

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

Muito Bom 14 37.8%

Bom 18 48.6%

Suficiente 4 10.8%

Insuficiente 1 2.7%

5.7 Informação organizada para aceder em linha.

Muito Bom 13 35.1%

Bom 14 37.8%

Suficiente 9 24.3%

Insuficiente 1 2.7%
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6. Classifica o trabalho global da equipa no acesso à BE, no apoio à pesquisa de informação e na realização de trabalhos.

Muito Bom 9 24.3%

Bom 24 64.9%

Suficiente 4 10.8%
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QD4. Questionário aos docentes

Ciclo de Ensino

3.º Ciclo 2 12.5%

Ensino Secundário 14 87.5%

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 92.9%

Medianamente 1 7.1%

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

2.1 Horário de abertura da BE.

Muito Bom 5 33.3%

Bom 9 60.0%

Suficiente 1 6.7%
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2.2 Área, organização do espaço, mobiliário existente e condições de acomodação nas deslocações com alunos.

Muito Bom 6 40.0%

Bom 7 46.7%

Suficiente 2 13.3%

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

Muito Bom 3 18.8%

Bom 12 75.0%

Suficiente 1 6.2%

2.4 Adequação da colecção às necessidades pessoais de documentação e ao trabalho pedagógico com os alunos.

Muito Bom 1 6.2%

Bom 14 87.5%
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Insuficiente 1 6.2%

2.5 Actualidade dos fundos documentais.

Muito Bom 4 28.6%

Bom 8 57.1%

Suficiente 1 7.1%

Insuficiente 1 7.1%

2.6 Diversidade da colecção em áreas temáticas e em suportes, incluindo recursos organizados em linha.

Muito Bom 5 31.2%

Bom 8 50.0%

Suficiente 2 12.5%

Insuficiente 1 6.2%
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2.7 Disponibilização de informação relacionada com interesses pessoais/divulgação de iniciativas.

Muito Bom 10 62.5%

Bom 4 25.0%

Suficiente 1 6.2%

Insuficiente 1 6.2%

2.8 Disponibilização de informação relacionada com o trabalho escolar/currículo.

Muito Bom 5 45.5%

Bom 5 45.5%

Insuficiente 1 9.1%

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

Muito Bom 4 36.4%

Bom 6 54.5%

Insuficiente 1 9.1%
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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 13 81.2%

Bom 2 12.5%

Suficiente 1 6.2%

3.2 Capacidade de contribuir para melhorar a qualidade do trabalho escolar e o nível de competências dos alunos.

Muito Bom 10 71.4%

Bom 3 21.4%

Suficiente 1 7.1%

3.3 Trabalho da equipa na criação de instrumentos de apoio aos utilizadores e na criação de condições de acesso e de acompanhamento aos utilizadores.

Muito Bom 6 37.5%
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Bom 8 50.0%

Suficiente 2 12.5%

3.4 Interacção da BE com a escola. Definição de programas formativos e de trabalho com departamentos e docentes.

Muito Bom 5 35.7%

Bom 6 42.9%

Suficiente 2 14.3%

Insuficiente 1 7.1%

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

Muito Bom 3 18.8%

Bom 11 68.8%

Suficiente 1 6.2%

Insuficiente 1 6.2%
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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 4 28.6%

Bom 8 57.1%

Suficiente 1 7.1%

Insuficiente 1 7.1%

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

Muito Bom 7 43.8%

Bom 7 43.8%

Suficiente 1 6.2%

Insuficiente 1 6.2%

3.8 Trabalho articulado com os docentes e apoio ao desenvolvimento curricular.
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Muito Bom 2 18.2%

Bom 6 54.5%

Suficiente 2 18.2%

Insuficiente 1 9.1%

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

Muito Bom 1 25.0%

Suficiente 2 50.0%

Insuficiente 1 25.0%

4. Faça um balanço global do impacto da BE na vida da escola e no apoio ao seu trabalho enquanto docente.

Muito Bom 6 37.5%

Bom 9 56.2%

Insuficiente 1 6.2%
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CK1. Questionário ao director(a) da escola/ agrupamento

Este questionário tem por objectivo 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 a situação que corresponde à sua escola/agrupamento.

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

Implementado com sucesso 1 100.0%

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

Implementado com sucesso 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 actividades, outros.

Implementado, mas a requerer acções para melhoria 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 acções 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 actualização da colecção.

Implementado com sucesso 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 com sucesso 1 100.0%

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

Implementado com sucesso 1 100.0%

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

Implementado com sucesso 1 100.0%

1.9 A auto-avaliação 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 a situação que corresponde 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 acções para melhoria 1 100.0%

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 actividades formativas e curriculares.

Implementado, mas a requerer acções 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 com sucesso 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 com sucesso 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 acções 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 projectos,
aquisição/disponibilização atempada de novos documentos, outros.

Implementado, mas a requerer acções para melhoria 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
projectos.

Implementado, mas a requerer acções para melhoria 1 100.0%



Relatório de auto-avaliação
1509172 Escola Secundária Manuel da Fonseca, Santiago do Cacém
2010/09/14 11:18:23
31/32

CK2. Auto-avaliação do professor bibliotecário

Realize a sua auto-avaliação, assinalando a sua situação em relação a cada indicador.

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

Implementado, mas a requerer acções para melhoria 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 com sucesso 1 100.0%

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

Implementado, mas a requerer acções para melhoria 1 100.0%

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

Implementado com sucesso 1 100.0%

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

Implementado, mas a requerer acções 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 acções 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 acções 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 com sucesso 1 100.0%

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

Em implementação 1 100.0%

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

Implementado com sucesso 1 100.0%
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CK3. Desenvolvimento da colecção

Analise a colecção da biblioteca escolar (BE)

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

Desenvolvido com sucesso 1 100.0%

2. A colecção é equilibrada relativamente às diferentes áreas, disponibilizando um nível de recursos de informação diversificado.

Desenvolvido com sucesso 1 100.0%

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

Desenvolvido, mas a requerer acções para melhoria 1 100.0%

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

Em desenvolvimento 1 100.0%

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

Desenvolvido, mas a requerer acções para melhoria 1 100.0%

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

Em desenvolvimento 1 100.0%

7. Os recursos documentais estão actualizados.

Desenvolvido, mas a requerer acções para melhoria 1 100.0%

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

Desenvolvido com sucesso 1 100.0%

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

Desenvolvido com sucesso 1 100.0%

10. O catálogo pode ser acedido em linha.

Desenvolvido, mas a requerer acções para melhoria 1 100.0%

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

Desenvolvido com sucesso 1 100.0%

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.

A precisar de desenvolvimento urgente 1 100.0%

13. A BE organiza informação digital em linha ou impressa, relacionada com o desenvolvimento curricular, com projectos curriculares ou actividades em
desenvolvimento na escola.

Desenvolvido, mas a requerer acções para melhoria 1 100.0%

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

Desenvolvido, mas a requerer acções para melhoria 1 100.0%

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

Desenvolvido, mas a requerer acções para melhoria 1 100.0%

16. A colecção regista índices de utilização muito elevados pelos docentes.

Em desenvolvimento 1 100.0%

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

Desenvolvido, mas a requerer acções para melhoria 1 100.0%


