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» Questionários (alunos, docentes, pais/EE, 
Direção) 

» Base de dados 2015 

» Estatísticas de utilização (livre; turmas/prof.)  

» Plano de Melhoria da BE (2013.14) 

» Planos de Atividades da BE e do 
Agrupamento 
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 Alunos (10% dos alunos ou mínimo 60 alunos) 

  19 turmas X 5 questionários (aleatórios) 

 Total de inquiridos: 95 alunos (2º, 3º ciclo, sec.) – 27,6% 

 

 

 Pais/EE (10% ou mais – obrigatório 2º ciclo) 

 19 turmas X 2 questionários (aleatórios) 

  Total de inquiridos: 28 Pais/EE (14 turmas) – 10,45% 
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Direção 

  1 questionário 

 

Docentes (aplicar a todos os docentes) : 
 52  questionários enviados  c 38 recebidos 

 
 Total de inquiridos:  73,1% 

1º ciclo: 1 

2º ciclo: 8 

3º ciclo: 24 

Ens. Esp.: 2 

Sem grupo de recrutamento: 3 
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» Perfil 3, nos indicadores: 
 Fomenta um trabalho com intervenção no apoio ao currículo e na formação 

para as  literacias.  

 Taxa de utilização da biblioteca em atividades relacionadas com este domínio 
correspondente a 59% total das turmas. 

 Desenvolve ações promotoras do uso da informação, dos média e das 
tecnologias digitais. 64% dos alunos usam a biblioteca em atividades de 
aprendizagem e formação para as literacias.  

 Impacto na melhoria dos níveis de literacia digital, dos média e da informação 
dos alunos: 65% dos docentes e alunos inquiridos (em média) avaliam 
positivamente (Muito Bom e Bom) o contributo do trabalho da biblioteca 
nestas áreas. 

 

» Perfil 4, no indicador: 
 Tem um impacto assinalável na progressão dos alunos nas aprendizagens. 76% 

dos docentes e alunos inquiridos (em média) avaliam positivamente (Muito 
Bom e Bom) o contributo da biblioteca nos resultados escolares.  
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» Perfil 3, nos indicadores: 
 Desenvolve estratégias e atividades de leitura em articulação com 52,6% 

das turmas. 

 59% dos alunos usam a biblioteca em atividades de leitura 

» Perfil 4, nos indicadores: 
 82,4% dos alunos consideram os recursos adequados aos seus interesses e 

86,3% sentem-se apoiados, caso precise de ajuda para procurar um livro ou 
fazer uma pesquisa. 

 76,3%  dos docentes avaliam com Muito Bom/Bom o nível dos recursos para 
apoio à prática letiva 

 76% dos docentes e alunos inquiridos (em média) avaliam positivamente 
(Muito Bom e Bom) os resultados do trabalho da biblioteca nos hábitos de 
leitura dos alunos.  

 77% dos docentes e alunos inquiridos (em média) avaliam positivamente 
(Muito Bom e Bom) os resultados do trabalho da biblioteca nas 
capacidades de leitura dos alunos.  

 82,6% dos pais/EE inquiridos consideram que as atividades contribuem e 
contribuem muito para estimular o interesse dos seus educandos pela 
leitura 
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» Perfil 4, nos indicadores: 
 Promove sistematicamente parcerias com outras entidades (BM e 

outras) e é envolvida nos projetos da escola. 

 Contribui intensamente para o enriquecimento do papel formativo 
da escola e para a sua visibilidade e integração na comunidade.  

 85,9% da população inquirida (em média) valoriza positivamente 
(Muito Bom/ Muito Importante e Bom/ Importante) o trabalho da 
biblioteca nesta dimensão.  
 

» Perfil 2, no indicador: 
 Fomenta, ocasionalmente, a participação dos pais, encarregados 

de educação e famílias em atividades conjuntas. 

 42% dos pais/EE inquiridos não conhece a biblioteca  

 Apenas 8,3% recebem informações sobre a biblioteca ou interage 
nas redes sociais 
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» Perfil 4, nos indicadores: 
 95% dos alunos consideram o horário  e regras da biblioteca adequados 

 85% dos docentes e alunos inquiridos (em média) avaliam positivamente 
(Muito Bom e Bom) o trabalho e a resposta da biblioteca às necessidades da 
escola e dos utilizadores.  

 

» Perfil 3, no indicador: 
 72% dos docentes articulam com a biblioteca , sendo reconhecida como um 

recurso ao serviço da escola. 

 71,2% dos docentes e alunos inquiridos (em média) avaliam  positivamente a 
coleção.  

 A coleção é usada pelos utilizadores nas suas atividades pessoais e escolares: 
taxa de utilização – 70,1%  
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Domínio Nível obtido 

A. Currículo, literacias e 

aprendizagem 

3.25 

  

B. Leitura e literacia 

  

3.5 

  

C. Projetos e Parcerias 3.33 

  

D. Gestão da biblioteca escolar 3.25 

  

Média Global 3.33 



1. Aumentar a articulação com os docentes e trabalho 
em sala de aula através de projetos comuns 

 

2. Produção de guiões e outros materiais de apoio à 
pesquisa e utilização da informação 

 
3. Formação dos utilizadores/equipa da BE para  o uso 

e exploração das ferramentas ambientes digitais 
 

4. Organização de fontes de informação/materiais de 
interesse digitais para diferentes áreas do 

conhecimento 

1. Promover a leitura digital e explorar possibilidades 
de leitura, escrita e produção de conteúdos 

 
2. Atualização da coleção 

 
3. Promoção/organização de diferentes eventos torno 
da leitura que envolvam toda a comunidade/pais/EE 

 
4. Participação em projetos/atividades para melhorar 

níveis de leitura 
 

1. Reforçar a parceria e as redes de colaboração com a 
Biblioteca Municipal. 

 

2. Continuar a rentabilizar estruturas, equipamentos e 
recursos interbibliotecas. 

 
3. Procurar parcerias com outras organizações 

 
4. Maior divulgação da s atividades  da biblioteca para 

Pais/EE 
 

1. Apresentar candidaturas  a programas específicos 

 

2. Formação informal/formal da equipa da BE 

 

3. Fazer consultas regulares aos departamentos 
curriculares acerca dos recursos a adquirir 

 

4. Disponibilizar, em linha, recursos 
digitais/digitalizados de forma gratuita e livre  12 
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Propostas de Melhoria 
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