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Relatório de auto-avaliação

Contexto e caracterização

1. Contexto

1.1 Escola/agrupamento
1303127 Escola Secundária com 3.º Ciclo do Ensino Básico de Felgueiras

1.2 Endereço
Avenida D. Manuel Faria e Sousa
Apartado 28
1610 - 178 Felgueiras

1.3 Oferta Curricular
3º Ciclo: curso regular; CEF (tipo 2) - hotelaria; manicure, pedicure e massagista; mecânica automóvel; técnico comercial; jardinagem (tipo 3).
Secundário: cursos científico-humanísticos; CEF: mecatrónica; técnico de restauração/bar; técnico de comércio; técnico de desenho de construção cívil;
técnico de gestão e programação de sistemas informáticos; técnico de contabilidade; técnico de apoio psicossocial; técnico de turismo.
Pós-secundário: curso de especialização tecnológica de desenvolvimento de produtos multimédia.
CNO
EFA

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 149 12 8.05%

8.º Ano 100 9 9.00%

9.º Ano 141 16 11.35%

Total 3.º Ciclo 390.0 37.0

10.º Ano 369 21 5.69%

11.º Ano 368 28 7.61%

12.º Ano 363 28 7.71%

Total Ensino Secundário 1100.0 77.0

Outros cursos (CEF, EFA, …) 0 0 --

Total 1490.0 114.0

Departamento/ outros
intervenientes com funções
pedagógicas

N.º de Docentes N.º de inquiridos %

-- -- -- --

-- -- -- --

-- -- -- --

-- -- -- --

-- -- -- --

-- -- -- --

-- -- -- --

Todos os departamentos 190 22 11.58%

Total 190.0 22.0

Pais/ encarregados de
educação

N.º N.º de
inquiridos

%

-- -- -- --

Outros a definir N.º N.º de
inquiridos

%

-- -- -- --

-- -- -- --

-- -- -- --
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Total 0.0 0.0
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Secção A

B. Leitura e literacia

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

Evidências (1)
A BE desenvolveu várias actividades com o objectivo de promover o hábito da leitura na comunidade escolar. Dessas actividades, destacam-se "1 Livro
Acontece", "Comemoração do Dia Mundial das Bibliotecas", "Olimpíadas da Leitura" e a "Feira do Livro", entre outras. O trabalho desenvolvido permitiu, com
base nas evidências recolhidas junto dos alunos, concluir que 52.6% recorrem a este serviço diariamente, uma ou duas vezes por semana, para ler livros,
jornais, revistas ou outro fundo documental disponibilizado pela BE, como suporte a esse serviço, 71.7% dos alunos inquiridos, constataram que a equipa BE
dá sugestões, apoia-os na requisição ou escolha de livros; relativamente às várias actividades concretizadas, 82% dos discentes classificaram a actividade
“Divulgação do escritor do mês” como interessante ou muito interessante, os “Guiões de leitura sobre autores ou obras” foram classificados como
interessante ou muito interessante por 80.7%, as “Exposições/actividades temáticas relacionadas com autores ou obras” tiveram uma classificação de
interessante ou muito interessante de 85.2% dos inquiridos, quanto à “Celebração de datas significativas” 78.6% consideraram interessante ou muito
interessante. A concluir, convém referir que 38.5% dos inquiridos utiliza a BE em actividades de leitura organizadas pela equipa BE.
Relativamente às evidências recolhidas junto dos docentes, estes reconhecem o esforço e a pertinência das actividades, bem como das atitudes que a equipa
BE pretende implementar de modo a conseguir promover e aprofundar o gosto pela leitura. Talvez por isso, 31% colabore em “eventos culturais (…)
associando-os ao desenvolvimento de competências ao nível da leitura/literacia” quase sempre ou mesmo sempre e 59.1% fá-lo às vezes. Nesse sentido, é
compreensível que 78.9% dos docentes seja de opinião que o “nível do trabalho realizado pela BE no âmbito da leitura e literacia” é bom, enquanto que
10.5% considera-o mesmo muito bom. Tal como 55% concordam plenamente e 45% concordam que a BE “desenvolve um trabalho sistemático e continuado
no âmbito da promoção da leitura”. De referir ainda que 77.8% concordam e 16.7% concordam plenamente que a BE “disponibiliza recursos documentais
actualizados muito adequados ao trabalho no âmbito da leitura e da literacia”, reconhecendo o trabalho desenvolvido pela equipa BE no acompanhamento
dos “alunos durante o acesso e apoia-os na selecção de documentação e no uso e produção de informação” com 65% dos docentes a concordarem e 35% a
concordarem plenamente. Outros items poderiam aqui ser evocados para evidenciar o nível de aceitação do trabalho desenvolvido pela BE neste domínio,
não existindo nenhum abaixo dos 75% de respostas positivas ou concordantes relativamente a esse trabalho.

Pontos fortes identificados
Diversidade das actividades proporcionadas; envolvimento nas actividades propostas; reconhecimento das actividades propostas; colecção adequada aos
gostos, interesses e variada; organização e difusão dos fundos documentais; apoio aos alunos nas suas escolhas.

Pontos fracos identificados
Ausência de acções formativas que ajudem a desenvolver competências na área da leitura; o incentivo à leitura informativa terá de ser melhor articulado com
os departamentos curriculares; fraco incentivo à leitura em ambientes digitais.

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

Evidências (1)
A BE faz um esforço crescente para se integrar nas estratégias e programas de leitura, assumindo um papel de apoio e de potenciação de todo um conjunto
de iniciativas, actividades e orientações que conduzam ao crescimento do gosto e/ou motivação da leitura, bem como ao desenvolvimento e aprofundamento
das competências em termos de literacia. Nesse sentido, essa função encontra-se desde já contemplada no Projecto Educativo de Escola, para o triénio 2010-
2013. Além disso, as actividades implementadas ao longo do ano permitem reconhecer, a partir das evidências recolhidas, a crescente integração da BE nas
estratégias e programas de leitura. Nesse sentido, na análise de resultados dos inquéritos de 2009/2010, da responsabilidade da Comissão de Avaliação
Externa, 81% dos inquiridos referiram que “a Biblioteca Escolar está bem organizada”, enquanto 70% são de opinião que “tem recursos de que necessita
para o seu estudo/trabalho”. Paralelamente, 57.9% dos docentes concordam que a BE “desenvolve actividades e projectos conjuntos no âmbito da leitura”, e
42.1% concordam plenamente. Um dos aspectos que mais preocupa a equipa BE na planificação das suas actividades é a adequação e a consequente
diversificação de actividades de modo a chegarmos a todo o nosso público-alvo e dessa forma melhor os motivar. Sobre este aspecto, a esmagadora maioria
dos docentes reconhece o esforço desenvolvido, ao concordar plenamente (54.5%) ou apenas concordar (45.5%) que a biblioteca “desenvolve actividades
diversificadas (…) que motivam para a leitura e promovem a discussão e o trabalho escolar, desenvolvendo diferentes literacias”.
No que concerne aos alunos, 49.5% costumam “participar em actividades de leitura na BE acompanhado(a)” pelo professor e colegas às vezes ou quase
sempre, provavelmente, por isso, 57.6% acham interessante e 18.5% acham muito interessante a “participação em projectos de leitura com o docente e a
turma. Este trabalho de integração e apoio nas iniciativas levadas a cabo com o intuito de promover a leitura e competências associadas implica a
dinamização de actividades diversificadas e adequadas aos vários gostos, interesses e necessidades dos vários níveis de escolaridade a que se destinam,
consequentemente, quanto à “realização de sessões de leitura, de apresentação/debate sobre livros ou temáticas relacionadas com os livros”, 57.3%
classificaram essas actividades de interessante e 21.3% classificaram mesmo de muito interessante. Nas diversas actividades propostas pela BE, a média de
participação ronda os 20%, indicador a ter em conta para futuras planificações, de modo a aumentar a efectiva participação de todos os alunos nas
actividades propostas: “Sessões de leitura” (21.8%), “Projectos de leitura”(19.5%) e “Concursos de leitura”(17.2%)

Pontos fortes identificados
Diversidade e adequação das actividades; difusão de informação sobre livros e autores generalizada; criação de redes de trabalho a nível externo, através de
parcerias.

Pontos fracos identificados
Discussão conjunta sobre a importância da leitura ainda escassa; envolvimento dos Encarregados de Educação e/ou família; actividades de leitura e produção
de informação em diversos ambientes.

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

Evidências (1)
O esforço desenvolvido pela equipa BE, ao longo do presente ano lectivo, é reflectido nas evidências recolhidas no processo de auto-avaliação. Os dados
recolhidos têm uma importância vital na tomada de decisões futuras, quanto ao funcionamento, adequação e eficiência das suas práticas.
Dos dados recolhidos junto dos docentes, 50% classifica como “muito” a contribuição da BE e dos seus recursos “para o desenvolvimento das competências
de leitura e para os resultados escolares dos seus alunos”, havendo 40.9% que lhe atribuem uma contribuição mediana. Na verdade, quanto ao impacto que
a “BE tem nas competências de leitura dos seus alunos”, 25% valoriza a “melhoria das competências de compreensão”, “aumento da diversidade das
escolhas no sentido da adopção por leituras mais extensas e complexas” (19.2%), aumento do gosto pela leitura” (21.2%), “melhoria ao nível da oralidade e
da escrita” (19.2%) e “melhoria no uso de ambientes digitais de leitura e das literacias digitais e da informação” (15.4%).
Quanto aos alunos, os dados recolhidos devem ser minuciosamente analisados, pois o impacto esperado deve repercutir-se principalmente nestes e no seu
processo de ensino-aprendizagem. Assim, 14.2% consideram que os motiva para “ler mais”, ajuda a “encontrar livros interessantes” (17.7%), informa sobre
“livros ou outras publicações ou acerca de outras novidades ou actividades relacionadas com livros” (17.9%) e tem “actividades que (…) fazem gostar mais
de ler” (15.6%). Em termos, de competências da literatura, os resultados obtidos mostram que ainda há um longo caminho a percorrer em algumas dessas
competências, realçando-se, no entanto, o facto de todas elas serem contempladas, o que significa que o trabalho realizado tem sido minimamente
abrangente para ir de encontro às necessidades dos nossos alunos. Nesta perspectiva, as competências com maior impacto foram as seguintes: ler “mais
depressa” (11.4%), ler “livros com mais texto e textos mais longos” (12.7%), ler “qualquer tipo de texto” e compreender “melhor o que [lê]” (15.9%), perder-
se menos “quando [procura] informação na internet” (15.2%).
Na verdade, o trabalho realizado, ainda que inicial, é reconhecido pelos alunos ao considerarem que a BE contribui muito (17.5%) e medianamente (45.6%)
para as “competências de leitura e para os (…) resultados escolares”, existindo, ainda assim, 27.2% que considera que contribui pouco e 9.6% que acha que
não contribui nada.
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Pontos fortes identificados
Progressão nas competências de leitura; investimento nas várias competências de leitura; reconhecimento da BE como mais-valia no processo de ensino-
aprendizagem.

Pontos fracos identificados
Participação dos alunos e docentes nas várias actividades; pouca interacção com equipamentos e ambientes informacionais variados na produção de
trabalhos.

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

Quadro Síntese
B. Leitura e literacia

Motivo da escolha do domínio
O domínio B, Leitura e literacia, é um factor-chave para a afirmação da BE no contexto escolar. A avaliação da sua eficiência neste domínio é urgente e
muitíssimo necessária para que, desde o início do processo de auto-avaliação, se possa proceder a todas as decisões e ajustes necessários. Daí que o
primeiro domínio escolhido tivesse sido este, pois é aquele que merece uma atenção particular. Esta avaliação e respectiva identificação de aspectos positivos
e aspectos negativos permitirá que, no final do processo de avaliação, este domínio tenha evoluído, permitindo à BE apresentar um trabalho profícuo e
duradouro no âmbito da leitura e das literacias.
.

Nível obtido
3

Acções para melhoria
Aumentar a participação de encarregados de educação, alunos e docentes nas actividades propostas pela BE; promover a leitura e produção de trabalhos em
ambientes digitais; intensificar a discussão conjunta sobre a importância da leitura no processo de ensino-aprendizagem e na construção de uma cidadania
mais completa; maior envolvimento dos departamentos curriculares na discussão, decisão e participação nas actividades da BE

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.)
A Biblioteca Escolar tem um papel fulcral no processo de ensino-apredizagem providenciado pela escola. Cabe-lhe assumir-se como uma mais-valia, na
medida em que orienta a sua acção na identificação de recursos de apoio e no desenvolvimento de actividades conjuntas orientadas para o sucesso do aluno;
na acessibilidade efectiva às fontes de informação e à partilha do conhecimento; finalmente, na adequação da colecção e dos recursos tecnológicos às
necessidades e práticas educativas previstas na execução do Projecto Educativo. Dentro destas linhas de actuação, a Biblioteca escolar deverá adequar a
sua actuação no sentido de apoiar as actividades a realizar nas diversas áreas de intervenção, através da adequação do seu fundo documental, da
disponibilização de recursos tecnológicos que facilitem o acesso e a partilha do conhecimento gerado e da organização de actividades que complementem e
facilitem a aquisição de saberes e atitudes no âmbito das áreas temáticas previstas no presente documento. Neste sentido, a colaboração entre os
responsáveis da BE e os agentes dinamizadores das actividades enquadradas nos temas a trabalhar quer no 3º ciclo, quer no Secundário, é imprescindível
para se conseguir uma relação entre a “qualidade do trabalho da e com a BE e o processo de aprendizagem dos alunos.” (MABE, 2009), Projecto Educativo
de Escola, 2010/2013

Avaliação: A actividade foi realizada, em cinco sessões como estava previsto e com uma adesão assinalável por parte da comunidade escolar. Atingiu todos
os objectivos previstos. (Relatório de actividade, "1 Livro Acontece")

Avaliação: A actividade realizou-se e atingiu todos os objectivos, ainda que a adesão de compradores tenha diminuído, provavelmente devido a um crescente
clima de dificuldades económicas.

Mesmo assim, a Feira do Livro teve a visita de 22 turmas acompanhadas pelos seus docentes, 7 aulas leccionadas na biblioteca e relacionadas com a
importância do acto de ler. Os livros e a leitura foram temáticas recorrentes nestas actividades paralelas desenvolvidas pelos docentes de Língua Portuguesa.
Paralelamente, decorria uma exposição de escultura, da autoria do escultor Carlos Costa, que serviu de complemento e de diversificação de linguagens
presentes na biblioteca durante este período, facto que vários docentes aproveitaram para enriquecer as suas estratégias e o aprofundamento da
sensibilidade estética nos alunos. Simultaneamente, decorreu ainda uma edição de “1 Livro Acontece”, subordinado ao tema “Poemas de Intervenção".

Na generalidade, foi um momento particularmente rico, porque diversificado, na vida da nossa biblioteca e que contribuiu de sobremaneira para desenvolver o
gosto pela leitura e aprofundamento da capacidade interpretativa e crítica de várias linguagens artísticas. (Relatório de Actividades, "Feira do LIvro")

Avaliação: A actividade realizou-se e atingiu todos os objectivos. Houve uma maior adesão nesta segunda edição desta actividade do que na primeira.
A qualidade dos trabalhos também melhorou. Houve uma entrega de prémios no dia 11 de Junho na Escola E. B. 2,3 de Airães em que os encarregados de
educação bem como várias figuras das edilidades locais estiveram presentes, prestigiando o trabalho desenvolvido pelos alunos, bem como pelas equipas das
bibliotecas envolvidas. (Relatório de Actividades, "Olimpíadas da Leitura")

Projecto de Rede de Bibliotecas Escolares
A Biblioteca é um espaço essencial para o desenvolvimento do currículo escolar e,
consequentemente, um recurso básico de todo o processo educativo. Desempenhando um
papel central no desenvolvimento de competências que cada dia se revelam mais importantes,
contribui ainda para que toda a comunidade escolar (e não só) se torne mais consciente,
informada e participante, e para o desenvolvimento da sociedade no seu conjunto.
Neste sentido, procura-se concretizar no seu espaço nuclear e nas suas extensões,
muitas das actividades propostas no Plano Anual de Actividades que, por sua vez, procura
concretizar objectivos e atingir finalidades inseridas no Projecto Educativo da Escola. (Projecto Curricular)

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)
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"...a Biblioteca Escolar está bem organizada (81%) e tem recursos de que necessita para o seu estudo/trabalho (70%)" (Análise de Resultados dos Inquéritos
2009/2010, da Comissão de Avaliação Externa)

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)
Aos vinte e seis dias do mês de Junho de dois mil e seis, reuniram-se, na Biblioteca Escolar do Agrupamento de Escolas de Idães, os coordenadores das
Bibliotecas Escolares afectas à Rede de Bibliotecas Escolares, com a seguinte ordem de trabalhos:
Ponto um - homogeneização das áreas de intervenção entre todas as Bibliotecas Escolares com ensino secundário;
Ponto dois - outros assuntos.
Relativamente ao primeiro ponto da ordem de trabalhos, após análise dos projectos de intervenção de todas as bibliotecas envolvidas, ficou decidido que
estas, no ano lectivo de dois mil e dez e dois mil e onze, se ocupariam da área C (Projectos, parcerias e actividades livres e de abertura à comunidade), com
excepção da Biblioteca Escolar da Escola Secundária de Felgueiras que irá trabalhar a área A (Apoio ao Desenvolvimento Curricular), pois já tinha
apresentado a sua proposta de intervenção, ao longo de quatro anos, em Conselho Pedagógico.
De acordo com o domínio escolhido, resolveu-se criar uma parceria entre as várias BE’s do Concelho de Felgueiras, com o objectivo de desenvolver
determinadas actividades em conjunto, de modo a minimizar os custos, a potenciar as sinergias, a promover o intercâmbio cultural, documental e a
divulgação/promoção das BE’s envolvidas.
Assim, esta parceria propõe-se realizar as seguintes actividades: um encontro com um dos seguintes autores: José Jorge Letria, Maria Teresa Maia Gonzalez,
Álvaro Magalhães ou Mia Couto. A presença deste escritor ocorrerá durante a Semana da Leitura, dinamizada pelas BE’s presentes, em princípio no decorrer
do segundo período do ano lectivo acima referido. Paralelamente, será organizado o concurso “Olimpíadas da Leitura”, extensível a todas as escolas do
concelho, desde o primeiro ciclo (quarto ano) até ao terceiro ciclo. Outra actividade ainda será a “Hora do Conto Concelhia”, cuja organização, no primeiro
período, estará a cargo de cada uma das equipas das BE’s, no segundo período, ficará a cargo de alunos de cada escola e, finalmente, no terceiro período,
existirá um intercâmbio de equipas BE, que se deslocarão a outras bibliotecas do concelho para aí dinamizar esta actividade. (Acta da Reunião entre os
Coordenadores de BE's do Concelho de Felgueiras)

Actividade Objectivos Destinatários Responsáveis

“1 Livro Acontece” - promover a leitura;
- dar a conhecer nomes importantes da literatura nacional e de autores locais;
- privilegiar o contacto com vários modos de expressão;
- aprofundar conhecimentos sobre o fenómeno literário;
- desenvolver gostos pessoais sobre várias estéticas.

Comunidade Escolar
Equipa BE

Comemoração do Centenário da República - despertar a atitude historicamente crítica;
- aprofundar conhecimentos sobre o fenómeno histórico-político;
- facilitar o contacto com conceitos e realidades políticas;
- desenvolver uma perspectiva abrangente e aprofundada da evolução histórica de Portugal. Alunos do 3º ciclo e secundário Equipa BE,
Biblioteca Municipal, RBE

Comemoração do Dia Mundial das Bibliotecas : “A Biblioteca fora de portas…” - promover o papel da biblioteca no processo de ensino-aprendizagem;
- aproximar a biblioteca com todas as suas valências da vida escolar dos alunos;
- criar hábitos de leitura;
- dar a conhecer os recursos disponíveis na biblioteca.
Comunidade Escolar Equipa BE

Olimpíadas da Leitura - promover o gosto da leitura;
- desenvolver uma sensibilidade e estética pessoais;
- integrar a leitura nos hábitos pessoais;
- facilitar o contacto com novas formas de expressão e de interpretar o mundo;
- reconhecer a leitura como actividade de auto e hetero descoberta. Alunos do 3º ciclo e secundário Equipa BE, Departamento de Língua Materna,
Escolas do Concelho de Felgueiras

WC Literário
- desenvolver o gosto pela leitura;
- realçar o carácter lúdico do fenómeno literário;
- valorizar o carácter informal do acto da leitura.
Alunos do 3º ciclo e secundário
Equipa BE

Feira do Livro - promover o gosto pela leitura;
- facilitar o contacto com os livros e todas as outras realidades que o tornam possível;
- desenvolver e aprofundar a autonomia pessoal;
- reconhecer a leitura como fonte importantíssima de conhecimento;
- valorizar a estética como factor de identificação e satisfação pessoal.
Comunidade Escolar Equipa BE e Departamento de Língua Materna
(Plano Anual de Actividades da BE - excerto)

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)
Prefácio

Quando nos propusemos abordar o tema da sensualidade, na poesia, ao longo da história, sabíamos que, naturalmente, existiriam muitos enunciados
poéticos que poderiam fazer parte desta diminuta publicação. Reconhecemos que a escolha não foi fácil, dada a qualidade dos muitos poemas escritos pelo
Homem ao longo da história da literatura e que mereceriam aqui estar presentes.
Assim, optámos por escolher os poemas cujos autores garantem a representatividade e as características próprias das várias épocas literárias aqui
contempladas. Esperamos, desta forma, não ser demasiado injustos para com outros poetas. Na verdade, a diacronia é assegurada, permitindo ao leitor
aperceber-se das diversas nuances que a temática da sensualidade – e também da própria forma de pensar e relacionar afectivamente – foi evoluindo até aos
dias de hoje. Uma certa materialidade, fugacidade ou até vacuidade que caracterizam a expressão da sensualidade nos poemas dos dias de hoje é,
claramente, difícil de detectar na poética dos primeiros períodos literários, onde uma abordagem mais espiritualizada é perceptível.
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Note-se que o corpo, em parte ou no seu todo, é um denominador comum que atravessa o corpus poético aqui apresentado. Na verdade, o corpo assume-se
como objecto com tratamento poético ou mesmo uma linguagem dentro dessa linguagem mais abrangente a que chamamos poesia. O corpo-fascínio, o
corpo-símbolo, o corpo-luxúria, o corpo-pureza, enfim, a sensualidade é, no fundo, um elogio de uma das marcas mais profundas da nossa humanidade: o
dialogismo constante entre o físico/ o material e o espiritual.
E como não podia deixar de o ser, a poesia é porta-voz disso.
(Prefácio da 18ª edição de "1 Livro Acontece")

Caros(as) Directores(as) de Turma,

Conscientes das enormes dificuldades que os alunos apresentam quando qualquer professor lhes pede para fazerem uma tarefa pedagógica que implique a
pesquisa, tratamento e apresentação da informação recolhida – a chamada Literacia da Informação, tipo de conhecimento fundamental num tempo
caracterizado pelas novas tecnologias e pela sua constante evolução -, torna-se fundamental proporcionar aos nossos alunos um maior domínio desta
competência de modo a potenciar o seu processo de ensino-aprendizagem.

Neste sentido, apela-se a todos os directores de turma, ou professor por si delegado, que participem neste esforço, providenciando uma acção de formação,
no início do presente ano lectivo, preparada pela Equipa da Biblioteca, aos alunos da respectiva turma e, em seguida, incentivando todos os professores do
Conselho de Turma a adoptarem os conteúdos transmitidos nessa formação, aquando da avaliação de trabalhos que impliquem o recurso à Literacia da
Informação.

Durante todo o processo, a Equipa da Biblioteca estará disponível para dar todo o apoio que necessitar, incluindo a disponibilização de espaços físicos para a
realização da referida acção de formação, nomeadamente através do professor-bibliotecário Nelson Alves (nalves@esfelgueiras.org,
biblioteca@esfelgueiras.org).

Chama-se ainda a atenção para o facto de que acção de formação tem formato físico (disponível na biblioteca) e digital (segue em anexo).

Atenciosamente.

Felgueiras, 09 de Setembro de 2009
(Comunicação dirigida a todos os Directores de Turma)
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Secção B

Domínio A. Apoio ao desenvolvimento curricular

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

Relatório de avaliação
Enquanto Coordenador da BE, assumi a minha presença no Conselho Pedagógico, dando voz não só sobre todas as questões eminentemente pedagógicas,
mas também sobre as funções e o papel a desempenhar pela BE no enriquecimento do processo de ensino-aprendizagem dos nossos alunos. Nesse sentido,
despoletei a reflexão sobre a necessidade de uma maior intervenção ao nível das literacias e competências que devem fazer parte da formação dos alunos
que frequentam a minha escola e biblioteca. O resultado foi um plano de acção dirigido a todos os alunos de modo a fornecer-lhes as competências básicas
no domínio da literacia digital e informacional. Todas as turmas foram abrangidas ao longo do ano lectivo de 2009/2010, sendo agora um trabalho a
desenvolver, a partir do próximo ano lectivo, com todas as turmas dos anos escolares iniciais de cada ciclo (7º e 10º). De realçar que fiz parte da comissão de
elaboração do Plano Educativo de Escola para o triénio de 2010-2013, tendo reforçado o papel interventivo e convergente da BE em torno do projecto
educacional a oferecer nos próximos anos pela minha escola, nas áreas do Ambiente, Saúde, Cidadania e Cultura, as quais terão uma dimensão não só extra-
curricular, mas também lectiva, como se poderá comprovar pelo documento em questão.
Quando se mostrou a altura oportuna, apresentei o MAABE e o plano de acção/avaliação para os próximos 4 anos, o que foi discutido e aceite pelo Conselho
Pedagógico.
Além disso, participei, sempre que possível, e a nível informal, nas reuniões de Directores de Turma do 3º Ciclo e do Secundário, para auscultar as suas
dúvidas, anseios e dificuldades e assim adequar as práticas e materias da BE.
Finalmente, comuniquei ao Presidente do Conselho Geral da Escola Secundária de Felgueiras a vontade e a necessidade de o presente esforço de auto-
avaliação ser analisado e discutido neste órgão depois de concluído, o que será feito na primeira reunião deste órgão em Setembro de 2010.
Existiu sempre uma relação de apoio e abertura para com as actividades levadas a cabo pelos docentes ou responsáveis pelas ACND, planeando actividades
a desenvolver na BE ou na preparação de material e recursos para as actividades destes docentes, fossem elas autónomas, fossem em parceria com a BE.
Aliás, houve sempre a preocupação de divulgar e partilhar os materiais, desde que pertinentes pela sua qualidade, nos ambientes digitais que a BE possui e
gere.
Para terminar, de referir que todas as provas de recuperação e 25% da Medidas Correctivas em relação à assiduidade dos alunos do 3º Ciclo, CEF's e
Secundário foram realizadas em parceria com a BE, que além de organizar todo o processo, facultava, em determinadas situações o material e os recursos
para que o aluno pudesse refazer ou concluir o seu processo de aprendizagem/recuperação.

Evidências que fundamentam o relatório
- Acta do CP de Setembro de 2009.
- Acta do CP de Janeiro de 2010.
- Comunicado ao Presidente do Conselho Geral.
- Declaração da psicóloga (Medidas Correctivas).
- Registos das actividades dos docentes.
- Livro de ponto das provas de recuperação.

Acções para melhoria
- Aprofundar as parcerias com os Departamentos Curriculares, Áreas Curriculares não Disciplinares e responsáveis pelos serviços de apoios especializados e
educativos.
- Aprofundar a dimensão colaborativa na produção e partilha de conhimento.

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

Relatório de avaliação
A BE, em parceria com todos os Directores de Turma e depois de discutido e analisado em Conselho Pedagógico, promoveu uma acção de formação que
pretendia aprofundar as competências ao nível da literacia da informação, dirigida a todos os alunos da nossa escola. Tal projecto iniciou-se neste ano lectivo
e terá continuidade nos próximos anos lectivos. Refira-se que, paralalamente, todas as turmas do 7º ano são alvo de uma formação sobre a organização e
acesso da informação na BE, da responsabilidade da equipa BE, de modo a desenvolverem uma competência mais autónoma e eficaz na busca, identificação
e tratamento da informação disponível na BE. Este trabalho já vem a ser feito há 3 anos, notando-se uma maior participação e independência no domínio
destas competências por parte dos alunos visados.
Simultaneamente, há um trabalho extra, ou mais específico, pois implica o domínio das literacias da informação, tecnologia e digital, com os alunos dos cursos
profissionais sujeitos às Provas de Aptidão Profissional (PAP). O trabalho desenvolvido, em termos de apoio, disponibilização de recursos e transmissão de
competências, espera-se vir a estender a todos os alunos da nossa escola, independentemente do seu nível ou curso.
Além disso, a equipa BE divulga e partilha guiões, um "Catálogo Virtual" e dossiers temáticos que servem de apoio às actividades desenvolvidas que por
alunos, quer por docentes.
Para terminar, a comemoração do dia mundial da internet segura foi dinamizado na BE dirigido a toda a comunidade escolar, principalmente, aos alunos do
ensino nocturno, os quais mostraram grande interesse e participação nas sessões de formação, reflexão e visionamento de um documentário da BBC. Todas
estas actividades procuraram alertar e documentar situações ou comportamentos de risco em ambientes virtuais.

Evidências que fundamentam o relatório
- Sumários das salas de aula.
- Acta de Setembro de 2009.
- Comunicado aos Directores de Turma.
- Programa dia mundial da internet segura.
- Plano Anual de Actividades.

Acções para melhoria
-Identificar, numa perspectiva transversal aos vários departamentos, as competências de informação inerentes e divulgá-las, de forma sistematizada, de modo
a desenvolver actividades/formação que visem a sua efectiva assimilação/aplicação.
- Trabalho mais sistemático e aprofundado nas unidades curriculares de Área Projecto e Estudo Acompanhado.
- Promover mais actividades de pesquisa e de serviços em ambientes digitais/virtuais.
- Mais formação ao nível da literacia tecnológica e digital.

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
A BE tem vindo a afirmar-se como um espaço onde os alunos podem encontrar todas as condições para organizar, preparar e concretizar as suas actividades,
sejam elas de natureza individual, sejam de grupo. Este apoio tem sido dado não só ao nível dos recursos, mas também ao nível da transmissão de
conhecimentos, métodos e hábitos que permitam uma efectiva melhoria e maior autonomia da sua aprendizagem. Nesse sentido, a equipa BE criou serviços
como a "Bolsa de Dúvidas", onde os alunos podem colocar as suas dúvidas e obterem o respectivo esclarecimento no espaço de 48h, além disso, foi criado
um "Catálogo Virtual" com os sites mais representativos e úteis de cada área do conhecimento, o qual pode ser consultado via net e em qualquer momento. A
BE assegura também todo o apoio, organização e planificação das Actividades Extra-Curriculares, sempre que solicitada para isso, o que aconteceu com uma
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média de 25% das actividades previstas no Plano Anual de Actividades deste escola. Simultaneamente, a equipa BE apresenta um programa de animação
cultural variado e, por isso, enriquecedor. De notar que este programa de acção garante a sua diversidade e adequação aos interesses e anseios da
comunidade escolar, na medida em que se adequa às áreas temáticas a trabalhar transversalmente nesta escola e como está estipulado no Projecto
Educativo de Escola: área do Ambiente, Saúde, Cidadania e Cultura. Nesse sentido, foram criados 4 dossiers temáticos com material de apoio diversificado
sobre cada uma das áreas atrás referidas, no entanto, o enriquecimento destes dossiers ainda é uma urgência, para lhes conferir todas as suas
potencialidades. Enfim, trata-se de um espaço de acesso livre e permanente a toda a comunidade escolar e extra-escolar, onde se cultiva um clima de
liberdade, respeito e descontracção, fruindo de um conjunto de recursos (jogos, música, filmes...) e actividades que permitem ser uma referência nos
momentos de lazer dos nossos alunos.

Evidências que fundamentam o relatório
- Plano Anual de Actividades.
- Bolsa de Dúvidas.
- Catálogo Virtual.
- Pedido de utilização do espaço da BE para projecto de uma turma.
- Registo de actividades desenvolvidas na BE (Excel).
- Horário da BE.

Acções para melhoria
- Elaboração de mais guiões de apoio ao estudo e trabalho individual ou em grupo.
- Incrementar conjuntos de actividades que propiciem uma utilização criativa e autónoma das várias fontes de conhecimento, permitindo desenvolver
sensibilidades estéticas e o gosto e interesse pelas artes, ciências e humanidades.

C.2. Projectos e Parcerias

Relatório de avaliação
A BE desenvolve, neste momento, parcerias com o SABE da Câmara Municipal de Felgueiras, dinamizando várias actividades e aplicando várias directrizes
para um trabalho comum mais profícuo e duradouro, ao nível da rentabilização e partilha de recursos, optimização de fundos documentais e apoio técnico
documental e futura criação de serviços em rede. Estabeleceu parcerias com as escolas secundárias do Concelho de Felgueiras com o objectivo de
uniformizar esforços no domínio da leitura e literacia, bem como com o objectivo de dar maior visibilidade ao trabalho efectuado nas BE's das escolas
secundárias de Felgueiras. Para além disso, a BE facilita o apoio a outras BE's ao nível dos recursos e de experiências adquiridas e ao nível de empréstimos
inter-escolas.

Evidências que fundamentam o relatório
- Actas das reuniões do SABE.
- Acta da reunião das Escolas Secundárias de Felgueiras, em Idães.

Acções para melhoria
- Envolver a Associação de Pais na discussão e análise da BE, bem como em actividades realizadas por esta.
- Maior abertura à comunidade local, através de parcerias com as instituições locais.

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 Escola Secundária de Felgueiras inclui a BE na formulação e desenvolvimento da sua missão, princípios e objectivos estratégicos e de aprendizagem. O
professor bibliotecário tem assento no Conselho Pedagógico, o que lhe permite desencadear acções que visem uma maior partilha, reflexão e análise do
trabalho e da função da BE. Consequentemente, o Regulamento Interno da escola contempla a missão, objectivos, organização funcional do espaço, gestão
dos recursos humanos e o regimento do funcionamento da BE.
Na elaboração do seu Plano Anual de Actividades, a equipa BE procura adequar as suas acções compatibilizando-as com as principais directrizes do Plano
Educativo de Escola e Projecto Curricular de Escola, não só ao nível das actividades programadas, mas também da própria política de aquisição de fundo
documental.
Por seu lado, há que reconhecer o envolvimento e o empenho dos órgãos de gestão e administração da escola na criação de condições para um normal e
eficiente funcionamento da BE. Fruto deste trabalho interdependente, a BE é reconhecida como um recurso central e indispensável para a qualidade do
processo de ensino aprendizagem providenciado pela escola. Para assegurar esse reconhecimento e, se possível, aprofundá-lo, a BE submete-se a um
sistema de auto-avaliação contínuo, aberto à comunidade, de modo que todos possam participar e reflectir sobre o percurso e a gestão que a BE deve seguir
de modo a tornar-se mais eficiente e a solidificar a percepção de se tratar de uma mais-valia ao serviço da educação. Para isso, procede-se a uma recolha
sistemática de informação, tratamento e análise da informação recolhida e posterior adequação de decisões. Os resultados da auto-avaliação são divulgados
junto da comunidade educativa através de todos os meios que a BE dispõe.

Evidências que fundamentam o relatório
- Regulamento Interno
- Projecto Educativo de Escola
- Projecto Curricular

Acções para melhoria
- Fomentar uma maior adequação aos projectos curriculares das turmas.
- Mais trabalho conjunto de planificação de estratégias e actividades, junto dos docentes e departamentos curriculares.

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

Relatório de avaliação
O professor bibliotecário da Escola Secundária de Felgueiras tentou constantemente exercer uma liderança proactiva junto dos órgãos de administração e
gestão escolar, bem como junto dos departamentos curriculares e docentes. Aliou a gestão eficaz dos recursos humanos disponíveis à empatia construída
junto de toda a comunidade escolar de modo a adequar o trabalho desenvolvido na BE às necessidades, interesses e anseios dos vários agentes educativos
que fazem parte da escola e extra-escola. Nesse sentido, planificou e operacionalizou programas de formação para as literacias e actividades culturais que
dinamizassem o gosto pela leitura e desenvolvessem sensibilidades às várias realidades estéticas, contribuindo para as aprendizagens dos alunos e o seu
sucesso escolar, nunca esquecendo a construção de uma cidadania mais harmoniosa e interveniente nos nossos educandos. Consequentemente, a equipa
BE tem a preocupação de constantemente formar os alunos para o uso da BE e acompanha-os em trabalho orientado e formativo na BE. Finalmente, em
termos gerais, a BE reflecte e integra os normativos definidos pela RBE.

Evidências que fundamentam o relatório
- Plano Anual de Actividades.
- Sumários das acções de formação facultadas a todos os alunos do 7º ano.

Acções para melhoria
- Mais equipamentos informáticos e audiovisuais.
- Formação escassa no pessoal não docente.
- Instabilidade nos membros da equipa BE e pessoal não docente.
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D.3. Gestão da colecção/da informação.

Relatório de avaliação
A BE tem em conta na gestão da colecção as necessidades curriculares e as características dos seus utentes. Para isso, contacta, informalmente, com os
coordenadores de departamento, de modo a identificar necessidades ou lacunas que têm de ser contempladas na política de aquisição por parte da BE. A
colecção é cada vez mais equilibrada, em termos de quantidade, seja em termos de suportes, seja em termos de áreas, assegurando-se condições de acesso
e uso generalizado a todos os utilizadores. Tal equilíbrio é, em certa medida, assegurado pela adequação da política de aquisição de fundo documental, não
só às necessidades, interesses e características dos seus utentes, mas também às directrizes emanadas do Projecto Educativo de Escola e Projecto
Curricular. O levantamento das principais áreas do conhecimento contempladas nestes dois documentos e ainda, em certos casos, Projectos Curriculares de
Turma, permite a construção de um fundo documental que, progressivamente, vai respondendo cada vez melhor aos anseios da comunidade escolar.
Consequentemente, nota-se uma crescente valorização da importância do fundo documental por parte dos docentes e dos alunos para fins educativos ou para
fins recreativos, como se pode confirmar pelos resultados dos inquéritos feitos para avaliação do domínio B e pela própria análise aos inquéritos feitos pela
Comissão de Avaliação Interna, referentes ao ano lectivo de 2009/2010: "tem recursos de que necessita para o seu trabalho/estudo (70%)". Além disso,
promove acções de formação com todos os alunos do 7º ano e de outros níveis de escolaridade, de modo a transmitir-lhes competências no acesso, pesquisa
e integração do fundo documental nas actividades diárias e de aprendizagem. Paralelamente, apresenta 75% do seu fundo documental devidamente
catalogado e em suporte informático/automatizado, o que assegura em grande parte a sua eficaz recuperação e divulgação. Para facilitar ainda mais o acesso
e pesquisa do fundo documental, criou um posto de pesquisa na área informatizada e devidamente assinalada.
Finalmente, em termos de divulgação, a BE utiliza actividades de exposição de fundo documental recém-adquirido ou até já existente na BE, desde que
associado a alguma actividade que torne pertinente a sua divulgação, recorrendo a webmails, expositores, site e blog da BE. Divulga ainda listagens de fundo
documental impresso e não impresso das várias áreas de conhecimento.

Evidências que fundamentam o relatório
- Relatório de análise aos questionários 2009/2010, da Comissão de Avaliação Interna.
- Listagens de divulgação (emails).

Acções para melhoria
- Definir formalmente a política de desenvolvimento da colecção.
- Definir um processo integrado e continuo de avaliação da colecção.
- Colocar o catálogo online e pesquisável.
- Criar mais instrumentos de promoção da colecção e de divulgação de recursos de informação: boletins informativos, guiões de leitura, listas bibliográficas de
autores...
- Criar estratégias formativas e de interacção com os utilizadores através de webquests, testes, jogos e outros que desafiem a curiosidade dos utentes.

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.)
A Biblioteca é um espaço essencial para o desenvolvimento do currículo escolar e,
consequentemente, um recurso básico de todo o processo educativo. Desempenhando um
papel central no desenvolvimento de competências que cada dia se revelam mais importantes,
contribui ainda para que toda a comunidade escolar (e não só) se torne mais consciente,
informada e participante, e para o desenvolvimento da sociedade no seu conjunto.
Neste sentido, procura-se concretizar no seu espaço nuclear e nas suas extensões,
muitas das actividades propostas no Plano Anual de Actividades que, por sua vez, procura
concretizar objectivos e atingir finalidades inseridas no Projecto Educativo da Escola. (Projecto Curricular de Escola)

A Biblioteca Escolar tem um papel fulcral no processo de ensino-apredizagem providenciado pela escola. Cabe-lhe assumir-se como uma mais-valia, na
medida em que orienta a sua acção na identificação de recursos de apoio e no desenvolvimento de actividades conjuntas orientadas para o sucesso do aluno;
na acessibilidade efectiva às fontes de informação e à partilha do conhecimento; finalmente, na adequação da colecção e dos recursos tecnológicos às
necessidades e práticas educativas previstas na execução do Projecto Educativo. Dentro destas linhas de actuação, a Biblioteca escolar deverá adequar a
sua actuação no sentido de apoiar as actividades a realizar nas diversas áreas de intervenção, através da adequação do seu fundo documental, da
disponibilização de recursos tecnológicos que facilitem o acesso e a partilha do conhecimento gerado e da organização de actividades que complementem e
facilitem a aquisição de saberes e atitudes no âmbito das áreas temáticas previstas no presente documento. Neste sentido, a colaboração entre os
responsáveis da BE e os agentes dinamizadores das actividades enquadradas nos temas a trabalhar quer no 3º ciclo, quer no Secundário, é imprescindível
para se conseguir uma relação entre a “qualidade do trabalho da e com a BE e o processo de aprendizagem dos alunos.” (MABE, 2009)
(Projecto Educativo de Escola - 2010/2013)

Artigo 14º
Funcionamento da Biblioteca

1. A Biblioteca funciona no bloco A.
2. A Biblioteca rege-se pelas seguintes disposições
gerais:
a) constitui um meio fundamental para a promoção
da democratização do acesso às fontes
do conhecimento;
b) é um centro de recursos onde a comunidade
escolar encontra de forma fácil a
informação necessária;
c) é, prioritariamente, um local destinado à leitura
e ao estudo a que terão acesso alunos,
professores, funcionários, Pais e Encarregados
de Educação e outros interessados, desde
que devidamente autorizados para o efeito;
d) caracteriza-a um ambiente de ordem, silêncio
e respeito, bem como um
atendimento personalizado e igualitário,
que vise dignificar o serviço, educar o
utilizador e disponibilizar toda a informação em
tempo útil.
3. À Biblioteca compete:
a) conservar a memória da Escola, da
comunidade escolar e do seu meio envolvente;
b) fornecer as condições básicas para uma



Relatório de auto-avaliação
1303127 Escola Secundária com 3.º Ciclo do Ensino Básico de Felgueiras
2010/09/13 23:46:14
10/36

aprendizagem contínua e autónoma do aluno;
c) fomentar o gosto pela leitura como
instrumento de trabalho e de ocupação de tempos
livres;
d) proporcionar o acesso a fundos bibliográficos de
forma prática, fácil e económica;
e) dar a conhecer novidades editoriais dos
diversos ramos do conhecimento;
f) apoiar actividades do Projecto
Educativo da Escola em geral e do Plano Anual de
Actividades em particular;
g) Proporcionar:
- pesquisa bibliográfica;
- leitura de presença;
- empréstimo domiciliário;
- aulas de biblioteca, por solicitação prévia;
- actividades de dinamização cultural;
(Regulamento Interno - excerto)

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)
O professor Nelson referiu que há material de apoio aos alunos, na biblioteca, para a prática de determinadas tarefas, como elaboração de relatórios,
pesquisas, etc. e alertou para a necessidade de formação nesta área e a sua disponibilidade para o fazer, como coordenador da biblioteca.
(Excerto da acta do Conselho Pedagógico de 7 de Setembro de 2009)

Depois de apresentado pelo Coordenador da Biblioteca e discutido pelos Membros do Conselho Pedagógico foi aprovado o MABE (Modelo de Auto-avaliação
da Biblioteca Escolar) para o quadriénio de dois mil e nove barra dois mil e treze.
(Excerto da acta do Conselho Pedagógico de 21 de Janeiro de 2010)

Aluno: Márcia Benídio, nº 14, 12ºP
A Aluna Márcia Benídio foi sujeita a Medidas Correctivas em Psicologia, em virtude de apresentar um número significativo de faltas. As medidas aplicadas
consistiram na elaboração de um trabalho de pesquisa na Biblioteca da escola referente a conteúdos programa´ticos relacionados com a disciplina. De referir
que a aluna não tem módulos em atraso. O indicado para o cumprimento desta tarefa foi de 10 horas. Das quais a aluna cumpriu.
(Excerto de um relatório de avaliação das Medidas Correctivas em relação à Assiduidade - Lei nº3/2008, de 18 de Janeiro)

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)
Actividade Objectivos Destinatários

Acção de formação:”A Informação na Biblioteca: organização e acesso”
- promover a autonomia no acesso à informação;
- desenvolver mecanismos pessoais de pesquisa e busca de informação;
- compreender a nova organização do fundo documental da biblioteca;
- relacionar a CDU com a disposição do fundo documental da biblioteca;
- identificar os diferentes espaços que existem na biblioteca e as suas funções;
- reconhecer a biblioteca como espaço fundamental no apoio ao processo de ensino-aprendizagem;
-incrementar a literacia no percurso pessoal.

7º ano

Acção de formação: “Literacia de Informação”
- promover a autonomia no acesso à informação;
- desenvolver mecanismos pessoais de pesquisa e busca de informação;
- discernir informação essencial da acessória;
- tratar a informação de forma criteriosa, pessoal e fundamentada;
- aprofundar competências no âmbito das TIC;
- reconhecer e utilizar outras fontes de informação além do material impresso;
- respeitar formalidades inerentes a um trabalho académico;
- fomentar o gosto pela descoberta e pela partilha de informações/opiniões. Alunos do 3º ciclo e secundário

Internet segura
- sensibilizar para os perigos inerentes ao uso da internet;
- aprofundar conhecimentos ao nível da literacia da informação;
- desenvolver métodos e práticas seguras de utilização da internet;
- despertar uma atitude crítica perante o universo digital. Comunidade Escolar e extra-escolar
(Excerto do Plano Anual de Actividades da BE, 2009/2010)

DECLARAÇÃO

A Escola Secundária de Felgueiras, através do seu Director, Dr. Pedro Araújo, declara para os devidos efeitos que se compromete associar ao Projecto
Literacias & Tecnologias, assumindo as obrigações e direitos que lhe estão associados.

Declara ainda que autoriza que a entidade beneficiária do concurso ao Apoio às Bibliotecas Escolares da Gulbenkian seja a E. B. 2,3 de Idães.

Felgueiras, 24 de Fevereiro de 2010.
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O Director,
(Declaração de Parceria)

Actividades
- Informação -

O Clube da Cidadania, através dos seus responsáveis, prof. Cristiano e prof. Elsa Silva...

Vêm informar o responsável pela Biblioteca Escolar, prof. Nelson Alves, que irão decorrer as seguintes actividades na IIIª Semana da Cidadania, na Biblioteca:

"5 Manhãs, 5 filmes" sobre os DUDH (todas as manhãs, a partir das 10h)

Boa tarde,
caros colegas envio este exemplo de evento. Nós representantes das bibliotecas escolares deveríamos organizar em Junho um encontro de um dia para
trocar experiências e propor um Plano de actividades que envolvesse o Concelho de Felgueiras. Gostaria de convidar a escola Manuel Faria e a Eb2,3 da Lixa
e Lagares, mas não tenho o contacto. Depois daríamos conhecimento `Dr.ª Dulce e ao Dr. António. Claro que incluímos as professoras bibliotecárias dos
Centros Escolares e poderíamos convidar o Bibliotecário do ESTGF. data 17 de Junho. I encontro de Bibliotecas Escolares do Concelho de Felgueiras - 2010
Tema: diálogos e experiências bibliotecárias (aceita-se sugestões para o título). Caso estejam interessados poderei pedir à direcção da escola se posso
realizar aqui o encontro.
Com os melhores cumprimentos,
Maria do Rosário Machado
(Excerto de um email do dia 5 de Maio de 2010 a marcar uma reunião entre todos os professores bibliotecários do Concelho de Felgueiras)

22-01-2010

Aos Professores Bibliotecários
Concelho de Felgueiras

Dando continuidade ao trabalho desenvolvido no âmbito das Bibliotecas Escolares do
Concelho de Felgueiras, irá decorrer no dia 26 de Janeiro de 2010 (terça-feira), no
Auditório da Escola Secundária de Felgueiras, uma reunião com a seguinte ordem de
trabalhos:
Manhã
10.00 horas
1 - Candidaturas RBE 2010
2 - Implementação do Modelo de Auto-Avaliação das Bibliotecas Escolares
3 - Outros assuntos

Tarde
14.00 horas
1- Sessão de trabalho (Formação)
A - A BE Digital - os Podcasts aplicado às Bibliotecas Escolares
B – Bibliobase (Prof. Nelson Alves)

Com os melhores cumprimentos,
(Ordem de trabalhos de uma reunião organizada na BE da Escola Secundária de Felgueiras entre os professores bibliotecários e o Coordenador RBE)

Aos vinte e seis dias do mês de Junho de dois mil e seis, reuniram-se, na Biblioteca Escolar do Agrupamento de Escolas de Idães, os coordenadores das
Bibliotecas Escolares afectas à Rede de Bibliotecas Escolares, com a seguinte ordem de trabalhos:
Ponto um - homogeneização das áreas de intervenção entre todas as Bibliotecas Escolares com ensino secundário;
Ponto dois - outros assuntos.
Relativamente ao primeiro ponto da ordem de trabalhos, após análise dos projectos de intervenção de todas as bibliotecas envolvidas, ficou decidido que
estas, no ano lectivo de dois mil e dez e dois mil e onze, se ocupariam da área C (Projectos, parcerias e actividades livres e de abertura à comunidade), com
excepção da Biblioteca Escolar da Escola Secundária de Felgueiras que irá trabalhar a área A (Apoio ao Desenvolvimento Curricular), pois já tinha
apresentado a sua proposta de intervenção, ao longo de quatro anos, em Conselho Pedagógico.
De acordo com o domínio escolhido, resolveu-se criar uma parceria entre as várias BE’s do Concelho de Felgueiras, com o objectivo de desenvolver
determinadas actividades em conjunto, de modo a minimizar os custos, a potenciar as sinergias, a promover o intercâmbio cultural, documental e a
divulgação/promoção das BE’s envolvidas.
Assim, esta parceria propõe-se realizar as seguintes actividades: um encontro com um dos seguintes autores: José Jorge Letria, Maria Teresa Maia Gonzalez,
Álvaro Magalhães ou Mia Couto. A presença deste escritor ocorrerá durante a Semana da Leitura, dinamizada pelas BE’s presentes, em princípio no decorrer
do segundo período do ano lectivo acima referido. Paralelamente, será organizado o concurso “Olimpíadas da Leitura”, extensível a todas as escolas do
concelho, desde o primeiro ciclo (quarto ano) até ao terceiro ciclo. Outra actividade ainda será a “Hora do Conto Concelhia”, cuja organização, no primeiro
período, estará a cargo de cada uma das equipas das BE’s, no segundo período, ficará a cargo de alunos de cada escola e, finalmente, no terceiro período,
existirá um intercâmbio de equipas BE, que se deslocarão a outras bibliotecas do concelho para aí dinamizar esta actividade.
(Excerto da Acta da reunião de professores bibliotecário do Concelho de Felgueiras)

Requerimento

Ex.mo Sr. Presidente do Conselho Geral da
Escola Secundária de Felgueiras,

Eu, na qualidade de professor bibliotecário da Escola Secundária de Felgueiras, venho, por este meio, solicitar-vos que seja incluída na ordem de trabalhos da
próxima reunião do órgão a que presidis a análise e discussão do processo de auto-avaliação da Biblioteca Escolar.
Pretende-se com tal momento partilhar e fomentar a reflexão sobre o papel, função e nível de eficiência da Biblioteca Escolar no processo de ensino-
aprendizagem providenciado por esta escola.
Estou certo que as conclusões e reflexões oriundas dessa análise serão do maior interesse para os responsáveis pela gestão da Biblioteca Escolar, bem
como de toda a comunidade educativa.
Nada mais havendo a tratar, despeço-me com elevada estima e consideração.
Pede deferimento.
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(Requerimento ao Presidente do Conselho Geral da Escola)

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)
- Prof. João (Filosofia) levou 8 livros de Arte, 10ºG, dia 14.05.2010;
- Prof. Agostinha (Matemática) realizou trabalho de pesquisa com os seus alunos do 10º A, sobre Estatística, utilizando os recursos da BE, 14.05.2010;
- Prof. Alberto Amorim (Ed. Física) realizou trabalho de pesquisa com os seus alunos do 10ºJ, 21.05.2010;
- A docente da Disciplina de Português da turma C, do 9º ano, levou para a sala de aula 28 livros, de literatura infanto-juvenil, para a auxiliar nas actividades
de sala de aula, no dia 25 de Março de 2010;
- O professor João Carlos Freitas Alves, docente da disciplina de Filosofia, utilizou o "Catálogo Virtual", para obter informação sobre sites úteis à planificação e
utilização em tempo lectivo com as suas turmas, no dia 25 de Março de 2010.
(Registos de várias actividades concretizadas por docentes na BE)

Uso Seguro na Internet
Sessão de Esclarecimento no auditório da E. S. F.
12 de Fevereiro de 2010 - Dia Aberto
Programa:
20.30 - 21.30
1- Intervenção do Dr. Nélson Alves sobre o uso seguro da Internet
Distribuição de folheto explicativo "Miúdos na WEB: uma brincadeira de crianças?"
Tempo para o auditório intervir colocando questões e emitindo opiniões
(Excerto do cartaz de divulgação da actividade sobre o dia Mundial do Uso Seguro da Internet)

"Acção de formação: Literacia da Informação" (Sumário da aula do dia 13.11.2009, da turma F do 12º ano)

"Acção de Formação «Literacia da Informação», dinamizada pelo professor Nelson Alves" (Sumário da aula do dia 07.10.2009, da turma P do 12º ano)

"Acção de Formação: «A Informação na Biblioteca: organização e acesso»." (Sumário da aula do dia 10.02.2010, da turma E do 7º ano)

"Acção de Formação: «A Informação na Biblioteca: organização e acesso»." (Sumário da aula do dia 06.01.2010, da turma B do 7º ano)

"Acção de Formação: «A Informação na Biblioteca: organização e acesso»." (Sumário da aula do dia 06.01.2010, da turma C do 7º ano)

"Acção de Formação: «A Informação na Biblioteca: organização e acesso»." (Sumário da aula do dia 14.01.2010, da turma F do 7º ano)

"Acção de Formação: «A Informação na Biblioteca" (Sumário da aula do dia 14.12.2009, da turma A do 7º ano)

Caros(as) Directores(as) de Turma,

Conscientes das enormes dificuldades que os alunos apresentam quando qualquer professor lhes pede para fazerem uma tarefa pedagógica que implique a
pesquisa, tratamento e apresentação da informação recolhida – a chamada Literacia da Informação, tipo de conhecimento fundamental num tempo
caracterizado pelas novas tecnologias e pela sua constante evolução -, torna-se fundamental proporcionar aos nossos alunos um maior domínio desta
competência de modo a potenciar o seu processo de ensino-aprendizagem.

Neste sentido, apela-se a todos os directores de turma, ou professor por si delegado, que participem neste esforço, providenciando uma acção de formação,
no início do presente ano lectivo, preparada pela Equipa da Biblioteca, aos alunos da respectiva turma e, em seguida, incentivando todos os professores do
Conselho de Turma a adoptarem os conteúdos transmitidos nessa formação, aquando da avaliação de trabalhos que impliquem o recurso à Literacia da
Informação.

Durante todo o processo, a Equipa da Biblioteca estará disponível para dar todo o apoio que necessitar, incluindo a disponibilização de espaços físicos para a
realização da referida acção de formação, nomeadamente através do professor-bibliotecário Nelson Alves (nalves@esfelgueiras.org,
biblioteca@esfelgueiras.org).

Chama-se ainda a atenção para o facto de que acção de formação tem formato físico (disponível na biblioteca) e digital (segue em anexo).

Atenciosamente.
(Comunicado dirigido a todos os Directores de Turma do 7º ano)

Acta

Aos vinte e três dias do mês de Abril de dois mil e dez, teve lugar na Biblioteca da Escola Secundária de Felgueiras, pela dez horas e quinze minutos uma
reunião entre o coordenador da biblioteca, Nelson Alves, e o membro da equipa da biblioteca escolar, Esperança Nunes, com a seguinte ordem de trabalhos:
Ponto um: objectivo da reunião e análise de alguns aspectos relativos ao modelo de auto-avaliação da biblioteca escolar;
Ponto dois: o Plano Anual Actividades e as actividades previstas para o terceiro período;
Ponto três: balanço das actividades e da forma como a equipa da biblioteca tem funcionado;
Ponto quatro: análise de aspectos a melhorar;
Ponto cinco: outros assuntos.
O coordenador iniciou a reunião explicando que o objectivo da reunião consistia em agilizar processos ou formas de actuação que permitissem um maior
acompanhamento e apoio entre os membros da equipa BE na realização das várias actividades que a biblioteca se propôs realizar. De seguida, analisaram-se
os aspectos mais importantes relativos ao processo de auto-avaliação da biblioteca escolar, segundo o modelo proposto pela Rede de Bibliotecas Escolares, e
reflectiu-se sobre o ponto em que se encontra a auto-avaliação da biblioteca escolar. Além disso, foram ainda discutidos e analisados os documentos internos
que foram apresentados nos órgãos colegiais desta escola, no âmbito das directrizes emanadas pela Rede de Bibliotecas Escolares.
Quanto à execução das actividades previstas no Plano Anual de Actividades, foram identificadas as actividades já realizadas, procedendo-se ao levantamento
dos seus aspectos mais positivos e os menos positivos de forma a melhorá-las para futuras iniciativas; as actividades que não se realizaram foram analisadas,
de modo a identificar os factores que impediram a sua concretização. Sobre as actividades ainda a realizar, foram identificados e discutidos os aspectos
importantes para a sua realização, bem como as tarefas a desempenhar por cada membro da equipa BE, para que a sua concretização seja a mais eficiente e
conseguida possível. Neste sentido, foi feito um balanço das actividades positivo, na medida em que a maioria das actividades propostas pela biblioteca no
seu Plano Anual de Actividades já foi realizada e com impacto positivo na comunidade escolar.
(Excerto de uma acta de reunião com membros da equipa BE)

Biblioteca Escolar da Escola Secundária de Felgueiras

Dúvidas? Problemas? Questões? Exercícios?

Que não consegues resolver/responder???
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Coloca-os na caixa da “Bolsa das Dúvidas” e, em 3 dias, no máximo, terás a resposta!!!!

[Utiliza o formulário próprio para apresentares a(s) tua(s) dúvida(s).]
(Cartaz "Bolsa das Dúvidas")

Estefânia Soares (12º i) 15.12 (8.30h) começam a montar na segunda, dia 14, precisam do expositor do relógio, expositor da entrada e + 2 expositores de
corticite para toda a semana.
Dr. Cristiano 16.12 (15.20h) projector, cadeiras para +- 2 turmas
Dr. Cristiano 17.12 (10.15h) alunos do 1º ciclo, devem bastar os pufs, projector
Drª Dória 18.12 (10.30h) projector, cadeiras para +- 2 turmas
Equipa da BE 18.12 (15.00h) projector
Rosa Guimarães ??? 10.02.2010 cadeiras, projector, computador
Drª Ivone 12.02.2010 (10.15h-11.30h) projector, 60 cadeiras
Drª Ana (Contabilidade) 15.03.2010 Exposição de informação sobre os direitos do consumidor
alunos do 12ºI (Israel) 19-26.03.2010 expositores da biblioteca
(Registo de Actividades organizadas na BE)

Esperança,

em anexo envio as listas de recursos existentes, como foi combinado.
bom trabalho.

3 anexos — Fazer a transferência de todos os anexos (zipado para Português)
listagem Biologia.doc
93K Visualizar Transferência
Listagem Matemática.doc
78K Visualizar Transferência
listagem Química física.doc
77K Visualizar Transferência
(Email com algumas listagens para divulgação)

Planificação do Dia Mundial do Teatro
(...)
Os membros do grupo, gostariam de organizar, se possível, uma exposição na Biblioteca da Escola Secundária de Felgueiras em homenagem ao Dia Mundial
do Teatro que irá decorrer no 27 de Março. (...) Pretendemos realizar esta exposição porque achamos que enriquecerá culturalmente alunos e professores. O
produto constará de cartazes sobre os temas em assunto, fotos de eventos teatrais realizados na nossa escola e na região.
(...)
Grupo 5 de Área Projecto, 12ºI
(Pedido de utilização da BE para actividades desenvolvidas por alunos)
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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
3

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

Ano de incidência da auto-avaliação.
2009

Data de apresentação ao Conselho Pedagógico.
2010/01/21

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
--

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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QA2. Questionário aos alunos

1. Identificação

Masculino 44 38.6%

Feminino 70 61.4%

2. Frequento o ano de escolaridade seguinte:

7.º 12 10.5%

8.º 9 7.9%

9.º 16 14.0%

10.º 21 18.4%

11.º 28 24.6%

12.º 28 24.6%

3. Vais à Biblioteca Escolar (BE) ou usas os livros, revistas, … que ela faz circular para ler:

Todos os dias 7 6.0%

Uma ou duas vezes por semana 54 46.6%

Uma ou duas vezes por mês 12 10.3%

Uma ou duas vezes por período 12 10.3%

Muito raramente e de forma irregular 28 24.1%

Nunca 3 2.6%
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4. Em que situações mais utilizas a BE nas tuas actividades de leitura?
Indica as três situações mais frequentes.

4.1 Situação 1

Sozinho(a) ou com colegas 93 100.0%

4.2 Situação 2

Depois das aulas 12 32.4%

Nos intervalos 25 67.6%

4.3 Situação 3

Em actividades que a BE organiza 10 38.5%

Depois das aulas 16 61.5%
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5. Requisitas livros para ler?

Diariamente 1 0.9%

Uma ou duas vezes por semana 5 4.4%

Uma ou duas vezes por mês 16 14.0%

Uma ou duas vezes durante cada período 27 23.7%

Muito raramente ou nunca, porque a BE não tem os livros de que gosto 16 14.0%

Muito raramente ou nunca, porque em casa arranjo os livros de que gosto 49 43.0%

6. Se requisitas livros, quando é que o fazes?

Durante o período de aulas 68 81.0%

Nas férias do Natal/ Páscoa 12 14.3%

Nas férias de Verão 4 4.8%

7. Quando vais à BE para ler ou requisitar um livro, a equipa da BE dá-te sugestões e apoia-te, se pedires?

Quase sempre 25 22.1%

Às vezes 56 49.6%

Nunca 32 28.3%
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8. Quando procuras livros para ler ou para fazer trabalhos, encontras o que queres?

Quase sempre 30 26.3%

Às vezes 79 69.3%

Nunca 5 4.4%

9. Os teus professores incentivam-te a ler?

Quase sempre 60 53.1%

Às vezes 50 44.2%

Nunca 3 2.7%

10. Costumas participar em actividades de leitura na BE acompanhado(a) do teu professor e dos teus colegas?

Quase sempre 5 4.4%

Às vezes 51 45.1%
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Nunca 57 50.4%

11. Como classificarias as tuas competências de leitura?

Excelentes 14 12.2%

Boas 71 61.7%

Médias 28 24.3%

Fracas 2 1.7%

12. Qual a tua opinião sobre o trabalho realizado pela biblioteca escolar?

Motiva-te para ler mais 60 14.2%

Ajuda-te a encontrar livros interessantes 75 17.7%

Tem actividades que me fazem gostar mais de ler (divulgação de livros, clubes, encontros com escritores, concursos, ...) 66 15.6%

Informa-te sobre livros e outras publicações ou acerca de outras novidades ou actividades relacionadas com livros 76 17.9%

Oferece formas de exprimir as minhas opiniões (blogues, jornal, fóruns, ...) 69 16.3%

Ajuda-te a conhecer escritores e pessoas ligadas aos livros 78 18.4%
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13. Como classificas as seguintes actividades realizadas pela BE?

13.1. Divulgação do escritor do mês.

Muito interessante 16 19.3%

Interessante 52 62.7%

Pouco interessante 15 18.1%

13.2 Guiões de leitura sobre autores ou obras.

Muito interessante 14 15.9%

Interessante 57 64.8%

Pouco interessante 17 19.3%

13.3 Exposições/actividades temáticas relacionadas com autores ou obras.

Muito interessante 26 24.1%
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Interessante 66 61.1%

Pouco interessante 16 14.8%

13.4 Celebração de datas significativas (dia da poesia, dia do livro infantil, dia da biblioteca escolar...).

Muito interessante 32 28.6%

Interessante 56 50.0%

Pouco interessante 17 15.2%

Nada interessante 7 6.2%

13.5 Participação em projectos de leitura com o docente e a turma.

Muito interessante 17 18.5%

Interessante 53 57.6%

Pouco interessante 22 23.9%
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13.6 Realização de sessões de leitura, de apresentação/ debate sobre livros ou temáticas relacionadas com os livros.

Muito interessante 19 21.3%

Interessante 51 57.3%

Pouco interessante 19 21.3%

14. Já participaste em algumas destas actividades?

Sessões de leitura, de reconto na BE 19 21.8%

Projectos de leitura 17 19.5%

Jornal da BE/ Newsletter 15 17.2%

Blogue/ Fórum de discussão 12 13.8%

Concursos de leitura 15 17.2%

Clubes de leitura 9 10.3%

15. Compara o que fazes agora com o que fazias no início do ano lectivo.

Agora leio mais livros. 53 9.4%

Agora leio mais depressa. 64 11.4%

Agora leio livros com mais texto e textos mais longos. 71 12.7%

Agora leio qualquer tipo de texto e compreendo melhor o que leio. 89 15.9%

Agora perco-me menos, quando procuro informação na Internet. 85 15.2%

Agora gosto mais de falar e de escrever sobre livros ou sobre outros assuntos. 61 10.9%

Agora estou mais à vontade para discutir/ dialogar sobre preferências de leitura ou outros assuntos. 70 12.5%

Agora tenho melhores resultados escolares, porque estou mais à vontade na leitura. 68 12.1%
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16. Em que medida consideras que a BE contribuiu para as tuas competências de leitura e para os teus resultados escolares?

Muito 20 17.5%

Medianamente 52 45.6%

Pouco 31 27.2%

Nada 11 9.6%
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QD2. Questionário aos docentes

Ciclo de ensino

3.º Ciclo 9 40.9%

Ensino Secundário 13 59.1%

1. Costuma integrar a BE e os seus recursos nas suas funções docentes relacionadas com o desenvolvimento de competências relacionadas com a leitura?
Se responder Sim, assinale as três situações mais frequentes

Sim 17 77.3%

Não 5 22.7%

1.1 Situação 1

Incentivar os alunos a ir à BE para ler e requisitar livros relacionados com temas da sua disciplina. 17 100.0%

1.2 Situação 2

Recorrer a material de leitura (informativa e/ ou ficção) para as suas aulas. 9 100.0%

1.3 Situação 3

Requisitar materiais para a sala de aula. 8 100.0%

2. Classifique o nível dos recursos documentais facultados pela BE ou postos a circular no agrupamento, relacionados com a leitura de temas na sua área
disciplinar.

Bom 7 33.3%

Suficiente 10 47.6%

Insuficiente 4 19.0%
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3. Com que frequência se envolve em actividades propostas ou articuladas com a BE?

3.1 Envolvimento na discussão das problemáticas referentes aos resultados dos alunos ao nível das competências de leitura e das literacias.

Quase sempre 1 4.5%

Às vezes 12 54.5%

Nunca 9 40.9%

3.2 Planificação de projectos e actividades conjuntas.

Quase sempre 2 9.1%

Às vezes 16 72.7%

Nunca 4 18.2%

3.3 Participação em projectos decorrentes do Projecto Educativo de Escola, de projectos curriculares e outros.

Sempre 1 4.5%
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Quase sempre 6 27.3%

Às vezes 14 63.6%

Nunca 1 4.5%

3.4 Colaboração na criação/ exploração de novos ambientes digitais (blogues, Wikis, …) para desenvolver a leitura, a escrita e um conjunto diversificado de
competências.

Quase sempre 1 4.5%

Às vezes 11 50.0%

Nunca 10 45.5%

3.5 Colaboração em eventos culturais (encontros com escritores, encontros científicos, exposições temáticas, celebração de datas), associando-os ao
desenvolvimento de competências ao nível da leitura/literacias.

Sempre 1 4.5%

Quase sempre 6 27.3%

Às vezes 13 59.1%

Nunca 2 9.1%
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3.6 Colaboração no âmbito de actividades relacionadas com o Plano Nacional de Leitura.

Às vezes 9 42.9%

Nunca 12 57.1%

3.7 Colaboração no sentido do envolvimento das famílias em actividades relacionadas com a melhoria das competências de leitura.

Quase sempre 1 4.8%

Às vezes 7 33.3%

Nunca 13 61.9%

4. Classifique o nível do trabalho realizado pela BE no âmbito da leitura e literacia.

Muito bom 2 10.5%

Bom 15 78.9%

Suficiente 2 10.5%
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5. Expresse a sua concordância ou discordância relativamente às afirmações seguintes, no que se refere ao trabalho da BE no âmbito da leitura.

5.1 Desenvolve um trabalho sistemático e continuado no âmbito da promoção da leitura.

Concordo plenamente 9 45.0%

Concordo 11 55.0%

5.2 Promove a leitura literária e a discussão sobre temas, autores e livros.

Concordo plenamente 8 36.4%

Concordo 14 63.6%

5.3 Promove actividades diversificadas de leitura, associando diferentes formas de comunicação e de expressão.

Concordo plenamente 5 27.8%

Concordo 13 72.2%
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5.4 Cria condições de espaço e de tempo para a leitura individual e por prazer.

Concordo plenamente 5 22.7%

Concordo 14 63.6%

Discordo 3 13.6%

5.5 Promove a leitura informativa e o desenvolvimento da reflexão e do pensamento crítico.

Concordo plenamente 2 11.1%

Concordo 14 77.8%

Discordo 2 11.1%

5.6 Disponibiliza recursos documentais actualizados muito adequados ao trabalho no âmbito da leitura e da literacia.

Concordo plenamente 3 16.7%

Concordo 14 77.8%
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Discordo 1 5.6%

5.7 Acompanha os alunos durante o acesso e apoia-os na selecção de documentação e no uso e produção da informação.

Concordo plenamente 7 35.0%

Concordo 13 65.0%

5.8 Desenvolve actividades e projectos conjuntos no âmbito da leitura.

Concordo plenamente 8 42.1%

Concordo 11 57.9%

5.9 Mobiliza para o desenvolvimento do PNL e apoia as actividades relacionadas

Concordo plenamente 4 30.8%

Concordo 9 69.2%
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5.10 Trabalha com recurso a ambientes digitais e ferramentas da Web2.0 (blogue, Wiki, Twitter, plataforma de aprendizagem) que permitem a discussão de
temas, a produção de conteúdos e o trabalho colaborativo.

Concordo plenamente 4 23.5%

Concordo 13 76.5%

5.11 Desenvolve actividades diversificadas (divulgação de livros, clubes, encontros com escritores, concursos...) que motivam para leitura e promovem a
discussão e o trabalho escolar, desenvolvendo diferentes literacias.

Concordo plenamente 12 54.5%

Concordo 10 45.5%

6. Em que medida considera que a BE e os recursos que disponibiliza contribuem para o desenvolvimento das competências de leitura e para os resultados
escolares dos seus alunos?

Muito 11 50.0%

Medianamente 9 40.9%
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Pouco 2 9.1%

7. Que impacto considera que a BE tem nas competências de leitura dos seus alunos?

Melhoria das competências de compreensão 13 25.0%

Aumento da diversidade das escolhas no sentido da opção por leituras mais extensas e complexas 10 19.2%

Aumento do gosto pela leitura 11 21.2%

Melhoria ao nível da oralidade e da escrita 10 19.2%

Melhoria no uso de ambientes digitais de leitura e das literacias digitais e da informação 8 15.4%
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QEE1. Questionário aos pais e encarregados de educação

Ano de escolaridade do educando
sem respostas

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

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

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?
sem respostas

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.)
sem respostas

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

6. Já tem colaborado ou sido envolvido no trabalho ou organização de actividades da biblioteca escolar?
sem respostas

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

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

8. Que importância atribui à biblioteca escolar para a aprendizagem e formação global do seu filho/educando?
sem respostas
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GO3. Grelha de observação – Participação em actividades de leitura

a) Em relação à actividade:

1. Demonstra interesse e motivação pela actividade.
sem respostas

2. Participa de forma activa nos vários aspectos envolvidos na actividade.
sem respostas

b) Em relação à situação de leitura:

3. Sabe situar os acontecimentos relatados no contexto, se interpelado.
sem respostas

4. Realiza antecipações, inferências, deduções.
sem respostas

5. Interpreta, reflecte e tece comentários sobre personagens ou acontecimentos.
sem respostas

6. Associa acontecimentos e outras leituras realizadas.
sem respostas

7. Interage facilmente com diferentes suportes de leitura (ecrã, livro, jornal, outros).
sem respostas

8. Compreende textos escritos com complexidade e extensão adequadas ao nível de escolaridade.
sem respostas

9. Revela capacidade de escrita associada às competências de leituras evidenciadas.
sem respostas

Nota
A grelha pode ser usada numa mesma ocasião ou em situações distintas; 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. Esta análise
pode ser realizada em colaboração com o docente da turma. 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 o registo do
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.
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GO4. Grelha de observação – Motivação para a leitura

1. Recorre a diferentes tipos de leitura, recreativa ou informativa, de acordo com as suas motivações.
sem respostas

2. Sabe seleccionar o que lê de acordo com os seus interesses ou necessidades de informação, revelando-se um leitor crítico e independente.
sem respostas

3. Lê e usa informação em diferentes suportes (digital, livro, jornal, outros).
sem respostas

4. Frequenta a biblioteca autonomamente para actividades de leitura.
sem respostas

5. Amplia os seus interesses de leitura, pesquisando, seguindo sugestões, outros.
sem respostas

6. Partilha leituras e pontos de vista sobre livros (p. ex., em clubes de leitura, fóruns, outros).
sem respostas

Nota
A grelha pode ser usada numa mesma ocasião ou em situações distintas; 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. Esta análise
pode ser realizada em colaboração com o docente da turma. 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 o registo do
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.


