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Nota Introdutória 
O plano de acção da Biblioteca Escolar parte do pressuposto que está de acordo com o 

Projecto Educativo da Escola, prevendo assim uma série de acções que se por um lado pretendem 

melhorar os aspectos considerados menos positivos da BE, por outro pretendem contribuir para o 

que foi considerado no PEE os princípios e valores orientadores, dando resposta ou ajudando na 

solução de problemas levantados, agora considerados áreas de intervenção prioritária. Por esta 

razão apresenta-se inicialmente informação retirada de dois documentos, o PEE e o Regulamento 

Interno da BE e só depois o plano de acção propriamente dito. 

Princípios e Valores Orientadores do Projecto 
Educativo 

Os princípios e valores que de seguida se enunciam encontram-se já, na sua maioria, inscritos 

no anterior Projecto Educativo da ESPL. Assim, a comunidade educativa reafirma a sua relevância e 

assume a necessidade da sua continuidade para a concretização da Escola que ambicionamos: 

 A promoção de uma escola democrática e de inclusão, geradora de sucesso educativo e de igualdade 
de oportunidades para jovens e adultos. 

 A promoção da qualidade do ensino e das aprendizagens. 

 O desenvolvimento de uma cultura escolar de responsabilidade pessoal e social, de liberdade, 
participação, reflexão, qualidade e avaliação. 

 A defesa da cultura, da ciência e do conhecimento, da arte e da tecnologia. 

 A promoção da realização pessoal e profissional de toda a comunidade educativa. 

 A defesa e promoção da humanização da escola. 

 O envolvimento de todos os interessados no processo educativo e na vida da escola. 

 A promoção da participação activa das instituições do meio local na vida da escola. 

 

A Escola que ambicionamos 
concretiza-se na procura…

… da qualidade do ensino e 
das aprendizagens

Melhorar os resultados

Reduzir o abandono

Actualizar metodologias

Diversificar a oferta    
educativa

… da modernização

administrativa

Desburocratizar

Melhorar os serviços

… do envolvimento activo da 
comunidade educativa e

interacção com o exterior

Alunos

Professores

Pessoal não docente

Pais e Enc. Educação

Outros parceiros

… da promoção de valores 

Excelência

Competência

Responsabilidade

Humanismo

Tolerância 

Solidariedade
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Do Problema à Estratégia 

Diagnóstico 

O processo de auto-avaliação iniciado em Setembro de 2009 e levado a cabo pela Comissão 

de Avaliação Interna permitiu que se procedesse a uma análise mais aprofundada do funcionamento 

da Escola, do serviço que presta e dos resultados que obtém. Assim, foram recolhidos dados para 

avaliar o Projecto Educativo em vigor e aplicados questionários de satisfação aos diferentes actores 

da instituição. Com base no relatório preliminar, definiram-se constrangimentos, pontos fortes e 

áreas de melhoria da ESPL. 

Constrangimentos 

 A insatisfação decorrente de decisões no âmbito da política educativa. 

 A degradação das condições de trabalho em consequência das obras de requalificação. 

Pontos fortes 

 A direcção, em articulação com os órgãos de gestão pedagógica, diversifica a oferta educativa da 
escola em resposta às necessidades e interesses da comunidade. 

 A ESPL implementa mecanismos de resposta a problemas de aprendizagem. 

 A direcção executiva, em colaboração com os órgãos de gestão pedagógica, procede à recolha, 
tratamento e análise dos resultados académicos. 

 A informação relevante para os actores da organização é divulgada de forma eficaz. 

 Os docentes participam nas decisões subjacentes à construção do PE, do PAA e do RI. 

 A imagem dos docentes e da escola na comunidade educativa é boa. 

 O ambiente educativo favorece o sucesso escolar (disciplina e relações interpessoais). 

 Há uma imagem de qualidade na maioria dos espaços e serviços da escola. 

 Existem projectos que promovem a cidadania (PES, Desporto Escolar e outros). 

 A escola proporciona estágios e contacto com o mundo do trabalho aos seus alunos. 

 A escola tem um bom relacionamento com instituições concelhias. 

 A escola tem aumentado os protocolos e parcerias. 

 A assiduidade dos docentes é elevada. 

 As metas do sucesso escolar previstas no PE foram alcançadas na generalidade. 

Áreas de intervenção prioritárias 

Problemas identificados Áreas de intervenção 

 A taxa de conclusão no ensino secundário regular é inferior à taxa de transição 

 Os apoios educativos não correspondem às expectativas dos encarregados de 
educação 

A. Ensino-aprendizagem 

A1. Resultados escolares 

A2. Acção educativa 

A3. Apoios educativos 

 Os mecanismos de envolvimento dos encarregados de educação na elaboração 
dos documentos orientadores da escola são pouco eficazes 

 Não existem mecanismos de recolha de sugestões eficazes 

B. Comunicação 

B.1. Envolvimento de encarregados de educação 

e alunos na vida da escola 

B.2. Participação de docentes e não docentes 
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Problemas identificados Áreas de intervenção 

 A formação disponibilizada pela escola não corresponde às expectativas do 
pessoal não docente 

 O acesso aos recursos materiais não satisfaz os docentes 

C. Gestão e optimização dos recursos humanos 

e materiais 

C.1. Formação 

C.2. Recursos materiais 

 Há uma insuficiente interiorização do PE por parte da CE 

 A articulação dos documentos orientadores é pouco clara 

 Há falta de envolvimento de todos os actores na sua concepção 

 Há pouca informação sobre o funcionamento dos serviços ASE e SPO 

 O processo de auto-avaliação da escola precisa de ser consolidado 

 Há insuficiente acompanhamento do percurso dos alunos após terminarem os 
estudos secundários  

D. Planeamento e estratégias 

D.1. Articulação PE/PCE/PAA/RI 

D.2. Apoio sócio-educativo/SPO 

D.3. Auto-regulação 

Papel estratégico da Biblioteca Escolar  

De acordo com o que está definido no Regulamento Interno da BE, no capítulo I: 

Artigo 1º 
Definição da BE 

1. A BE é uma estrutura de apoio pedagógico e social, que se encontra ao serviço do Projecto Educativo da 

Escola. Gere recursos educativos de natureza e suporte diversificados (livros, programas informáticos, 

periódicos, registos de áudio e vídeo, filmes, cd-rom e todos os outros suportes de informação e pesquisa), que 

se encontram directamente ligados às actividades curriculares, extracurriculares e à ocupação dos tempos 

livres. Estão ao dispor de todos os membros da comunidade educativa quer para serem utilizados nos tempos 

escolares, quer para serem utilizados no domicílio. 

2. A Biblioteca assume a sua posição privilegiada enquanto instrumento ao serviço da igualdade de 

oportunidades, da liberdade intelectual e da educação gratuita, promovendo o acesso livre aos recursos, 

serviços e equipamentos e não se sujeitando a qualquer forma de censura ideológica, política ou religiosa ou a 

pressões comerciais. 

3. A BE, dispondo de instalações próprias, adequadas às suas funções e para sua utilização exclusiva, inclui 

espaços com diferentes valências e os equipamentos necessários para a recolha, tratamento, produção e 

divulgação de documentos diversificados. A comunidade educativa não deve considerar a BE apenas um 

suporte ou espaço de apoio à actividade lectiva, mas antes assumi-la como um núcleo de organização 

pedagógica da Escola e um dos principais recursos para o desenvolvimento curricular e formação pessoal dos 

seus utentes. 

Artigo 2º 
Missão 

1. A Biblioteca da Escola Secundária de Ponte de Lima tem a missão de promover e desenvolver as metas e 

objectivos educativos da escola, proporcionando recursos pedagógicos e serviços de aprendizagem numa 

perspectiva de desenvolvimento das diversas literacias, do ensino-prendizagem e da cultura. 

2. A Biblioteca procura diversificar os ambientes educativos numa lógica de aquisição e desenvolvimento de 

competências para a aprendizagem ao longo da vida fundamentais para a sociedade da informação e do 

conhecimento. 

3. De acordo com a sua missão e os seus pressupostos, a Biblioteca desenvolve funções com finalidades: 

 a) informativas, fornecendo acesso, recuperação, transferência e partilha da informação e do 

conhecimento; 
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 b) educativas, promovendo um ambiente favorável às aprendizagens, recursos, meios e equipamentos 

e serviços de orientação e formação em integração com as actividades em sala de aula;  

 c) culturais, melhorando a qualidade de vida através da fruição de experiências estéticas, do 

encorajamento da criatividade e do desenvolvimento de relações humanas positivas; 

 d) recreativas, estimulando a ocupação útil dos tempos livres e elaborando informação, materiais e 

programas de valor recreativo. 

Artigo 3º 
Objectivos da BE 

1. Para concretizar a sua missão no desenvolvimento pleno das suas finalidades, a Biblioteca da Escola 

Secundária de Ponte de Lima tem os seguintes objectivos: 

 a) apoiar e promover os objectivos do Projecto Educativo da Escola; 

 b) tornar possível a utilização plena dos recursos pedagógicos existentes 

 c) dotar a Escola de um fundo documental adequado às necessidades das diferentes áreas 

disciplinares, não disciplinares e projectos de trabalho e para o desenvolvimento da leitura e das 

literacias; 

 d) criar e manter nos utilizadores o hábito e prazer da leitura, da aprendizagem e da utilização das 

bibliotecas ao longo da vida; 

 e) apoiar a aprendizagem e prática de competências de leitura, avaliação crítica e utilização da 

informação, independentemente da sua natureza ou suporte;  

 f) proporcionar oportunidades de utilização e produção de informação que possibilitem a aquisição, 

compreensão e aplicação de conhecimentos, bem como o desenvolvimento do espírito crítico, da 

atitude científica e filosófica, da imaginação e da criatividade; 

 g) permitir o acesso a recursos locais, regionais e globais e a oportunidades que confrontem os alunos 

com ideias, experiências e opiniões diversificadas;   

 h) desenvolver actividades que favoreçam a sensibilidade e a consciência de questões sociais e 

culturais;   

 i  integrar os materiais impressos, audiovisuais e informáticos para favorecer a constituição de 

núcleos documentais organizados;   

 j) apoiar os professores e outros agentes educativos na planificação e desenvolvimento de projectos e 

actividades educativas diversificadas; 

 k) estimular nos alunos o prazer de ler e o interesse pela cultura nacional e universal;  

 l) associar a leitura, os livros e a frequência da  Biblioteca à ocupação de tempos livres. 

 

Tendo em conta isto, o que a seguir se apresenta é o que consta no PEE e apenas os aspectos 

que dizem explicita ou implicitamente respeito ao papel da BE ou aqueles em que a BE 

poderá/deverá intervir. 
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Área de 
intervenção 

Meta Estratégias 

A. Ensino-Aprendizagem 

A.1 Resultados escolares 
/sucesso educativo 

 Melhorar o desempenho escolar, 
valorizando atitudes de exigência, 
trabalho e responsabilidade e 
desenvolvendo acções de prevenção do 
insucesso: 

• Manter as taxas de sucesso no 3º 
ciclo 

• Melhorar a taxa de conclusão do 
ensino secundário regular 

• Manter ou melhorar a média dos 
resultados das disciplinas em que 
exista margem de progressão. 

• Obter resultados nas provas de 
avaliação externa equivalentes aos 
resultados nacionais 

• Obter, nos cursos profissionais e 
CEF taxas de conclusão entre 80% e 
100% 

• Manter ou melhorar as taxas de 
conclusão dos módulos previstos 
para cada ano de formação em 
que exista margem de progressão 

• Manter entre 0% e 0,5% as taxas 
de abandono e de saída escolar 
precoce no 3º ciclo e CEF 

• Manter entre 0% e 0,5% a taxa de 
saída escolar antecipada no ensino 
secundário 

 Consolidar as práticas promotoras de sucesso escolar 
assentes numa cultura de exigência e responsabilidade;  

 Dinamizar acções visando a promoção da leitura e as 
literacias da informação, tecnológica e digital; 

 Implementar acções que desenvolvam o raciocínio 
lógico-abstracto; 

 Implementar mecanismos de prevenção de insucesso, 
em colaboração com as estruturas de coordenação 
pedagógica (conselho de área disciplinar, conselho de 
turma) e as estruturas de apoio educativo (ASE, SPO e 
BE); 

A.2 Acção educativa  Melhorar a intervenção pedagógica dos 
Departamentos, Áreas disciplinares e 
Conselhos de turma 

 Promover o trabalho colaborativo nas diferentes 
estruturas/órgãos de gestão pedagógica visando o 
sucesso educativo dos alunos; 

 Utilizar metodologias diversificadas, adequadas às 
situações de aprendizagem; 

 Desenvolver o trabalho de planificação baseado num 
processo de análise e reformulação; 

 Implementar um processo de avaliação diversificado 
que tenha em conta os critérios da avaliação externa; 

 Desenvolver trabalho interdisciplinar a nível dos 
conselhos de turma de forma a que o PCT seja um 
instrumento de acção estratégica de promoção do 
sucesso escolar;  

 Planificar acções que visem a excelência: 

a) incentivando a autonomia dos alunos ao nível dos 
métodos de estudo e investigação   

b) disponibilizando recursos humanos, materiais e 
tecnológicos; 

A.3 Apoios educativos  Melhorar a eficácia do apoio educativo  Implementar projectos inovadores como resposta aos 
problemas de insucesso identificados; 

 Referenciar a BE como local essencial de apoio 
pedagógico capaz de promover métodos de estudo e de 
trabalho em articulação com as ACND e as áreas 
disciplinares. 
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Área de 
intervenção 

Meta Estratégias 

B. Comunicação 

B.2 Envolvimento de 
encarregados de 
educação e alunos na 
vida da escola 

 Melhorar o sentido de pertença e de 
identificação com a ESPL 

 Melhorar os níveis de participação dos 
EE nas actividades da escola e na 
construção dos seus documentos 
estratégicos 

 Melhorar os níveis de participação dos 
alunos na concepção/planificação de 
actividades  

 Envolver a Associação de Pais na planificação e 
implementação de actividades; 

 Promover encontros entre as diferentes estruturas 
representativas da Escola; 

 Organizar sessões formativas/informativas para EE 
implicando-os na aprendizagem e na formação pessoal 
e social dos seus educandos; 

 Incluir no PAA actividades que impliquem a presença e 
participação dos EE; 

 Implicar os alunos na planificação de actividades e 
envolvê-los na definição de meios de divulgação. 

Para intervir nas áreas apontadas a própria BE, e em função do que está definido no Modelo 

de Auto-Avaliação das Bibliotecas Escolares, tem necessidade de fazer um Plano de Acção. 

Atendendo aos domínios definidos e partindo da análise swot feita foi decidido que seria esta a sua 

agenda de trabalhos para o período de tempo de 2009 a 2013: 

 

Ano Domínio 

2009-2010 

D- Gestão da BE 
D.1. Articulação da BE com a Escola/Agrupamento. Acesso e serviços prestados. 
D.2. Condições humanas e materiais para a prestação dos serviços. 
D.3. Gestão da colecção/da Informação 

2010- 2011 B- Leitura e Literacia 

2011-2012 
C- Projectos, Parcerias e Actividades Livres e de Abertura à comunidade 
C.1. Apoio a actividades livres, extra-curriculares e de enriquecimento curricular 
C.2. Projectos e parcerias 

2012-2013 

A- Apoio ao Desenvolvimento Curricular 
A.1. Articulação Curricular da BE com as Estruturas de Coordenação Educativa e Supervisão 
Pedagógica e os Docentes 
A.2. Promoção das Literacias da Informação, Tecnológica e Digital 

 

A decisão desta agenda, parecendo contrariar um pouco o que foi considerado 

problemas/áreas de intervenção prioritárias na escola (faria talvez mais sentido começar pelo 

domínio A ou B), prende-se muito com o facto de no mesmo período de tempo estar prevista uma 

requalificação da escola, que levará à criação de uma nova BE.  
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Ponto da situação - Novembro 2009 

Domínio A - Apoio ao Desenvolvimento Curricular 

A.1. Articulação Curricular da BE com as Estruturas de Coordenação Educativa e Supervisão Pedagógica e os Docentes 
A.2. Promoção das Literacias da Informação, Tecnológica e Digital 

Pontos fortes Pontos fracos 

 Cooperação boa com o Conselho Pedagógico no 
sentido de se integrar no PE, no RI e no PAA 

 Formação de utilizadores com as turmas do 7º e 
10º anos (acção a consolidar e a alargar aos outros 
anos) 

 Produção de materiais de apoio à utilização da BE e 
dos seus recursos 

 Papel importante da BE no desenvolvimento de 
valores e atitudes 

 Cooperação débil com os Departamentos, os 
Conselhos de Turma, os docentes de AP, EA, FC e SAE 

 Fraca articulação com o PTE e outros projectos da 
escola  

 Colaboração pouco solidificada na concretização das 
actividades curriculares desenvolvidas no espaço da 
BE ou tendo por base os seus recursos 

 Inexistência de um plano de literacia da informação 

 Papel pouco interventivo na planificação de projectos 
que promovam o desenvolvimento de competências 
tecnológicas e digitais 

 Inexistência de formação no domínio da literacia 
digital 

 

Domínio B - Leitura e Literacia 

Pontos fortes Pontos fracos 

 Desenvolvimento de diversas actividades com vista 
à promoção da leitura e desenvolvimento das 
literacias de informação, algumas delas em 
articulação com professores de diversas áreas. 

 Articulação com a Biblioteca Municipal no 
desenvolvimento de projectos comuns  

 Uma colecção a precisar de ser actualizada e ajustada 
aos interesses e às necessidades dos utilizadores 

 Fraca participação em projectos do PNL 

  Pouco incentivo à leitura em ambientes digitais 

 Não existência de um plano de acções que 
respondam a problemáticas identificadas no domínio 
das competências da leitura 

 Taxa de empréstimo domiciliário aquém do desejável 
no 3º ciclo e Ensino Secundário 

 Fraca participação dos docentes e alunos nas 
actividades promovidas 
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Domínio C - Projectos, Parcerias e Actividades Livres e de Abertura à comunidade 

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

C.2. Projectos e parcerias 

Pontos fortes Pontos fracos 

 O acesso livre e permanente à BE  

 Apoio dado aos alunos quando solicitado 

 Realização de actividades de carácter cultural  

 Disponibilização do espaço, tempo e recursos para 
a iniciativa e intervenção livre dos alunos 

 Desenvolvimento de trabalho e serviços 
colaborativos com outras escolas e com outras 
entidades em reuniões da BM/SABE 

 Apoio à aquisição de desenvolvimento de métodos 
de trabalho e de estudo autónomos pouco 
consolidado   

 Fraca articulação com as áreas curriculares não 
disciplinares 

 Número insuficiente de propostas de actividades 
livres e de carácter lúdico 

 Número insuficiente de alguns recursos para  

 responder às necessidades dos utilizadores 

 Envolvimento pouco consolidado  da BE em projectos 
da respectiva escola, a nível local  ou de âmbito 
regional ou nacional 

 

Domínio D - Gestão da BE 

D.1. Articulação da BE com a Escola/Agrupamento. Acesso e serviços prestados. 

D.2. Condições humanas e materiais para a prestação dos serviços. 
D.3. Gestão da colecção/da Informação 

Pontos fortes Pontos fracos 

 O professor bibliotecário tem assento no Conselho 
Pedagógico e acumula a partir deste ano a 
coordenação dos projectos  

 O acesso livre e permanente à BE  

 Disponibilização do espaço, tempo e recursos da BE 
para actividades seja de trabalho ou de lazer 

 A valorização da BE pelos órgãos de gestão é ainda 
insuficiente  

 Reduzida valorização e integração da BE nas práticas 
de ensino/aprendizagem pelos docentes 

 Número insuficiente de alguns recursos, 
nomeadamente dos computadores e equipamentos 
tecnológicos para responder às necessidades do 
trabalho da BE e dos seus utilizadores 

 Práticas de auto-avaliação ainda muito deficitárias 

 As práticas de avaliação, desbaste, selecção e 
aquisição de documentação carecem de uma maior 
participação dos departamentos/docentes  

 Uma colecção e recursos de informação a precisarem 
de ser actualizados e ajustados (em qualidade, 
quantidade, em suportes diferentes) aos interesses e 
às necessidades dos utilizadores 

 Taxa de empréstimo e utilização da colecção está 
aquém do desejável 

 O sistema de gestão bibliográfico em vigor não dá 
resposta às necessidades de gestão e avaliação da BE 
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Ciclo de Deming 

 

 

Obedecendo a esta dinâmica - Planear, Concretizar, Avaliar, Agir com um novo plano de 

melhoria para reforçar aspectos fortes, combater os menos positivos – apresenta-se a seguir o Plano 

de Acção para a Biblioteca Escolar, devendo-se fazer a leitura de acordo com a seguinte legenda: 

AP - acção em planificação AV- acção em avaliação 
AI - acção em implementação AM - acção em melhoria 

 

 
Domínio A – Apoio ao Desenvolvimento Curricular 

Objectivo 1: Melhorar a articulação com as diferentes estruturas pedagógicas 
 09/10 10/11 11/12 12/13 
Acções: 

1. Participar periodicamente nas reuniões de planificação dos 
Departamentos, Conselhos de Turma, das ACND, SAE, de modo a integrar a 
utilização da BE nos tempos lectivos 

AP AP/AI AI AV 

2. Apresentar aos docentes sugestões de trabalho conjunto em torno de 
diferentes unidades/temas, sobretudo em AP e EA 

AP AP/AI AI AV 

3. Incluir na equipa elementos de áreas disciplinares variadas  AP/AI  AV 
4. Elaborar/ divulgar materiais de apoio ao EA e AP: guiões de apoio à 

pesquisa, fichas de trabalho 
AP AP/AI AI AV 

5. Inserir no PAA acções de promoção das TIC em colaboração com o PTE AP AP/AI AI AV 
Objectivo 2: Aumentar a rentabilização dos recursos da BE pelos docentes no âmbito da actividade lectiva (60% 
dos docentes) 
Acções: 

1. Promover a integração dos serviços e recursos da BE nos PCT AP AP/AI AP/AI AV 
2. Colaborar com os responsáveis pela dinamização de diferentes programas AP AP/AI AP/AI AV 
3. Melhorar a difusão dos documentos/recursos relacionados com as 

diferentes disciplinas/ projectos: dossiers temáticos, maletas pedagógicas 
AP/AI AP/AI AP/AI AV 

4. Promover formação informal junto dos docentes no sentido de estes 
rentabilizarem os recursos da BE 

AI AI AI AV 

Objectivo 3: Aumentar o impacto da BE nas competências biblioteconómicas, de informação e tecnológicas dos 
alunos (60% dos alunos) 
Acções: 

1. Alargar a formação de utilizadores aos restantes anos, conforme 
necessidades detectadas. 

AI AI AI AV 

2. Promover formação para docentes sobre literacia da informação. AP AI AI AV 
3. Alargar a utilização do Guião Big 6 a mais turmas AP AI AI  
4. Estabelecer um plano (por ciclos de escolaridade) para o desenvolvimento 

de competências de informação, tecnológicas e digitais 
AP/AI AI AI AV 
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Domínio B – Leitura e literacia 

Objectivo 1: Desenvolver o gosto e as competências associadas à leitura e ao uso da informação 
 09/10 10/11 11/12 12/13 
Acções: 

1. Adquirir com regularidade títulos e outros recursos de informação 
adequados aos gostos e interesses dos utilizadores 

AI AV AP/AM AM 

2. Continuar a articular com os docentes a organização do PNL e actividades 
da iniciativa da BE 

AP/AI AV AP/AM AM 

3. Encorajar a leitura em ambiente digital AP AV AM AM 
4. Alargar e incentivar o empréstimo domiciliário aos períodos de férias AI AV AM AM 
5. Investir no funcionamento do clube de leitores professores AP/AI AV AM AM 

Objectivo 2: Melhorar a integração da BE nas estratégias e programas de leitura ao nível da escola 
Acções: 

1. Desenvolver um projecto de leitura direccionado também para o Ensino 
Secundário 

AP AV AP/AM  

2. Criar o clube de leitores formado por alunos e planificar o seu 
funcionamento  

AP/AI AV AM AM 

3. Promover acções de formação sobre o papel da leitura e da literacia AP AV AI AI 
4. Promover e participar na criação de instrumentos de apoio a actividades 

de leitura e de escrita  
AI AV AM AM 

5. Intensificar a participação da BE em projectos e parcerias ao nível da 
escola,e da comunidade 

AI AV AM AM 

 
 

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

Objectivo 1: Apoiar a aquisição de métodos de trabalho e de estudo autónomo, reforçando e ampliando o papel 
formativo da BE 
 09/10 10/11 11/12 12/13 
Acções: 

1. Reforçar a articulação da BE com as áreas de EA/AP/FC AP AP/AI AV AM 
2. Alargar e incentivar o empréstimo domiciliário aos períodos de férias AP/AI AI AV AM 
3. Promover/Intensificar a utilização de diferentes guiões de pesquisa e 

trabalho. 
AP AI AV AM 

Objectivo 2: Continuar a dinamizar actividades livres, de carácter lúdico e cultural na escola 
Acções:  

1. Melhorar a comunicação entre a BE e a escola AP AI AV AM 
2. Intensificar a participação da BE em projectos e parcerias ao nível da escola 

e da comunidade 
AP/AI AI AV AM 

3. Divulgar o trabalho realizado pelos alunos AI AI AV AM 
Objectivo 3: Rentabilizar os espaços e os recursos da BE em função das solicitações dos alunos 
Acções: 

1. Formar monitores para apoiar na BE AP AI AV AM 
2. Incentivar a utilização da BE para divulgar trabalhos realizados pelos 

alunos. 
AP AI AV AM 

Objectivo 4: Promover a cooperação com o exterior e envolver a BE nos projectos da Escola/agrupamento 
Acções: 

1. Continuar a articulação/dinamização de projectos em parceria com BM AI AI AV AM 
2. Promover a participação dos alunos e docentes em parceria com a BE em 

projectos de âmbito local, regional ou nacional 
AP/AI AI AV AM 

3. Divulgar periodicamente a informação através do blog, da plataforma e de 
boletins 

AP/AI AI AV AM 
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Domínio D – Gestão da BE  

Objectivo 1: Promover a BE dando visibilidade à sua missão e objectivos, difundindo os serviços prestados e os 
recursos existentes 
 09/10 10/11 11/12 12/13 
Acções: 

1. Divulgar de forma regular e sistemática a missão e os objectivos da 
BE nos vários órgãos de gestão 

AI/AV AM/AV AM/AV AM/AV 

2. Sensibilizar os órgãos de gestão intermédia para o estabelecimento 
de estratégias de articulação entre a BE, os vários 
departamentos/disciplinas curriculares nomeadamente na inclusão 
da BE no seu  plano de actividades 

AI/AV AM/AV AM/AV AM/AV 

3. Sugerir aos docentes actividades a desenvolver na e com a BE, 
divulgando em simultâneo recursos que possam usar nas suas 
práticas de ensino/aprendizagem 

AI/AV AM/AV AM/AV AM/AV 

Objectivo 2: Adequar os computadores e os equipamentos tecnológicos ao trabalho da BE e às necessidades dos 
utilizadores 
Acções: 

1. Articular com a equipa do PTE e a área disciplinar de TIC para rentabilizar 
equipamentos e responder às solicitações dos utilizadores 

AI/AV AM/AV AM/AV AM/AV 

Objectivo 3: Implementar o processo de auto-avaliação da BE na escola/agrupamento 
Acções: 

1. Criar/aplicar instrumentos de recolha e registo de dados para avaliação 
de serviços 

AI/AV AI/AM AI/AM AI/AM 

2. Analisar, interpretar a informação recolhida AI/AV AI AI AI 
3. Elaborar um plano de acção para melhoria AI/AV AP/AI AP/AI AP/AI 

Objectivo 4: Melhorar a gestão da colecção de acordo com as necessidades da escola 
Acções: 

1. Fazer uma avaliação anual e profunda da colecção/recursos de 
informação com a participação efectiva de todos  

AI/AV AM/AV AM/AV AM/AV 

2. Afectar verbas para manter a colecção actualizada e adequada às 
necessidades da escola/agrupamento 

AI/AV AM/AV AM/AV AM/AV 

Objectivo 5: Promover o uso da colecção pelos utilizadores da escola/agrupamento 
Acções: 

1. Promover e divulgar a colecção e difundir a informação AI/AV AM/AV AM/AV AM/AV 
2. Alargar e incentivar o empréstimo domiciliário aos períodos de férias AI/AV AM/AV AM/AV AM/AV 

Objectivo 6: Melhorar a informatização da colecção 
Acções: 

1. Solicitar um sistema de gestão bibliográfica mais operativo para dar 
resposta às necessidades de gestão e avaliação da BE  

AI AI AI AI 

 
  



Plano da Acção da Biblioteca Escolar 2009-2013 Página 13 

Índice 
Nota Introdutória .................................................................................................................................... 2 

Princípios e Valores Orientadores do Projecto Educativo....................................................................... 2 

Do Problema à Estratégia ........................................................................................................................ 3 

Diagnóstico.......................................................................................................................................... 3 

Papel estratégico da Biblioteca Escolar .............................................................................................. 4 

Ponto da situação - Novembro 2009 .................................................................................................. 8 

Ciclo de Deming ................................................................................................................................ 10 

 


	Índice
	Nota Introdutória 
	Princípios e Valores Orientadores do Pro
	Do Problema à Estratégia 
	Diagnóstico 
	Papel estratégico da Biblioteca Escolar
	Ponto da situação - Novembro 2009
	Ciclo de Deming



