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!

!

Introdução!
!

!

!presente!documento!analisa!os!resultados!obtidos!pela!EBI!da!Praia!da!Vitória!no!

âmbito! do! inquérito! aplicado! em! setembro/outubro! de! 2015,! a! pedido! da! Rede!

Regional!de!Bibliotecas!Escolares,! tendo!como!alvo!de!análise!a!Biblioteca!Escolar!

nas! suas! diferentes! dimensões! e! a! perceção! da! mesma! por! parte! dos! elementos! da!

comunidade!escolar!que!serve.!

Dado!que!os!resultados!estão!discriminados!detalhadamente!em!documentos!autónomos,!com!

dados!precisos!e!de!fácil!interpretação,!limiteiOme!apenas!a!transpor!para!este!documentos!os!

dados!considerados!mais!clarificadores!e!fidedignos,!que!sustentassem!os!resultados!obtidos!

e!as!interpretações!que!a!partir!dos!mesmos!fosse!possível!conceber!com!rigor!e!isenção.!

Ficarão! na! posse! do! órgão! de! gestão! os! dados! em! bruto! para! eventual! consulta! dos!

interessados.!

!

!
!

!

!

!

!

!
!

!

!

!

O!
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RESULTADOS!

Órgãos!de!Gestão!

Assembleia!de!Escola!
 

1.  Em que contextos e com que frequência costuma articular e/ou planear atividades 
com a biblioteca? 

 
Implementado 
com sucesso 

Implementado, 
mas requer 
ações para 
melhoria 

Em 
implementa

ção 

Não se 
verifica 

A! biblioteca! está! incluída! nos! documentos!

normativos! da! escola! (regulamento! interno,!

projeto!educativo!e!plano!de!atividades),!sendo!

devidamente! implicada! nas! finalidades! e!

prioridades! educativas! identificadas! para! a!

escola/UO. 

x' ' '  

A! biblioteca! e! o! seu! trabalho! e! resultados! são!

acompanhados!com!regularidade!pela!direção!e!

estruturas!pedagógicas!intermédias.!

' x' '  

A! biblioteca! é! reconhecida! no! seu! papel! e!

dotada! dos! recursos! humanos! docentes! e! não!

docentes!necessários!e! com!competências!para!

o!seu!bom!funcionamento!e!dinamização.!

x' ' ! !

A!coleção!da!biblioteca!é!valorizada!e!atualizada!

regularmente,! sendoOlhe! atribuída! uma! verba!

específica.!

x' ' ! !

A! biblioteca! usufrui! dos! meios! materiais!

necessários!para!assegurar!as!funcionalidades!e!

requisitos!de!funcionamento.!

x' ' ! !

A! biblioteca! tem! condições! de! trabalho! e!

recursos!para!facultar!serviços!a!toda!a!UO.!
x' ' ! !

A! biblioteca! é! valorizada,! articulando! a! sua!

atividade! com! os! departamentos! e! outras!

estruturas! intermédias! de! gestão! pedagógica! e!

integrando!os!seus!recursos!e!possibilidades!de!

trabalho! no! desenvolvimento! das! atividades!

formativas!e!curriculares.!

x' ' ! !

O! processo! de! avaliação! da! biblioteca! é!

valorizado! e! é! tido! em! consideração! na!

avaliação!interna!e!externa!da!Escola.!

' x' ! !

2. Que balanço geral faz dos impactos da biblioteca na vida da escola/UO e na sua 
integração na comunidade? 
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Bom 
 

3. Como classifica o trabalho desenvolvido pela biblioteca no apoio à escola e na 
satisfação das necessidades pessoais e escolares dos alunos, pessoal docente e não 
docente? 
 
Muito bom 
 

4. Expresse a sua concordância ou discordância relativamente às afirmações que 
constam da tabela, no que se refere ao trabalho e serviços da biblioteca. 

 Concordo 
plenamente Concordo Discordo Discordo 

plenamente 

Garante!as!condições!de!espaço!e!equipamentos!

necessários. x' ' '  
Permite!o!acesso!a!turmas,!grupos!e!alunos!em!

atividades.!
x' ' '  

Desenvolve!atividades!de!articulação!curricular!

que!promovem!o!trabalho!escolar!e!o!nível!dos!

conhecimentos!e!capacidades!dos!alunos.!

x' ' ' !

Realiza! um! trabalho! sistemático! no! âmbito! da!

promoção! do! gosto! pela! leitura! e! das!

competências!leitoras.!

x' ' ' !

Acompanha! e! apoia! os! alunos! na! seleção! de!

documentação,! no! uso! crítico! da! informação! e!

na!produção!de!conteúdos.!

x' ' ' !

Ajuda!os!alunos!na!exploração!e!uso!qualificado!

das!tecnologias,!da!internet!e!dos!média.!
x' ' ' !

Disponibiliza!materiais!e!instrumentos!de!apoio!

ao! trabalho! escolar! e! à! formação! para! as!

literacias.!

x' ' ' !

Trabalha!com!ambientes!digitais!e! ferramentas!

Web!(blogues,!redes!sociais,…),! facilitadores!da!

comunicação,!partilha!e!difusão!de!informação!e!

do!trabalho!colaborativo.!

x' ' ' !

Organiza! atividades! e! iniciativas! indutoras! do!

desenvolvimento! cultural! e! da! formação!

integral!dos!alunos.!

x' ' ' !

Favorece! o! trabalho! em! rede,! o!

desenvolvimento!de!projetos! e! a! integração!da!

escola!na!comunidade.!

' ' x' !

 
5. Como avalia o nível dos recursos da biblioteca para apoio à sua prática 

educativa/letiva? 
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Muito Bom 
 
 

6. Avalie o nível dos recursos existentes na biblioteca ou que esta faz circular na 
Escola. 

 Muito bom Bom Médio Fraco 

Obras! de! referência,! de! consulta! e! de! apoio! ao!

estudo!(enciclopédias,!obras!didáticas,!cadernos!

de!atividades,!provas!de!avaliação,…) 
x' ' ' '

Livros! x' ' ' '
Jornais!e!revistas! x' ' ' '
Documentos!vídeo! x' ' ' '
Documentos!áudio! ' ' x' '
Recursos! digitais! (escolas! virtuais,! aula! digital,!

software!educativo,!eObooks…)!
x' ' ' '

Informação! organizada! pela! biblioteca! escolar,!

acessível!através!da!internet!
' x' ' '

 
7. Classifique o trabalho e o contributo da biblioteca escolar para 

 Muito bom Bom Médio Fraco 

a!melhoria!dos!resultados!escolares!dos!alunos. x' ' ' '
o! desenvolvimento! das! literacias! digitais,! dos!

média!e!da!informação!dos!alunos.!
x' ' ' '

a!promoção!dos!hábitos!de!leitura!dos!alunos.! x' ' ' '
o! desenvolvimento! de! experiências! sociais,!

culturais! e! formativas! proporcionadas! aos!

alunos,! no! âmbito! de! projetos! e! atividades! de!

parceria! com! outras! escolas,! bibliotecas! ou!

organizações.!

' ' x' '

 
8. Como pode a biblioteca escolar melhorar os seus serviços no domínio da leitura, 

das literacias, da sua disciplina/área disciplinar e do apoio ao currículo? 

 
No domínio da leitura, e ao nível da integração na comunidade, poderiam ser 

promovidos concursos de leitura juntos dos pais / encarregados de educação, à 
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semelhança dos que são feitos na Unidade Orgânica para os alunos, para 
promover, enriquecer e integrar esses domínios na relação família / escola. 

'

Conclusões:'

1 – Verifica-se um notório reconhecimento das funções da biblioteca escolar por parte do 

Presidente da Assembleia Escola, considerando o trabalho e resultados da BE como muito 

positivos. É valorizado o papel da BE, os seus recursos, a coleção e outros materiais necessários 

para o seu funcionamento. Considera existirem nesse espaço boas condições de trabalho e bons 

recursos, reconhecendo e valorizando a articulação da BE com outras estruturas educativas, 

qualificando como bom o impacto da BE na vida da escola. 

É por si entendido como muito bom o trabalho desenvolvido pela biblioteca no apoio à escola e na 

satisfação das necessidades pessoais e escolares da comunidade escolar. Qualifica como muito 

bom os recursos de apoio oferecidos pela BE à prática letiva. 

É sugerida a melhoria ao nível do trabalho em rede, através do desenvolvimento de projetos e a 

integração da escola na comunidade. É igualmente recomendada a implementação de ações no 

domínio da leitura, envolvendo pais/encarregados de educação para enriquecer e integrar esses 

domínios na relação família/escola. 

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!
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Conselho Executivo 
 

1.  Em que contextos e com que frequência costuma articular e/ou planear 
atividades com a biblioteca? 

 
Implementado 
com sucesso 

Implementado, 
mas requer 
ações para 
melhoria 

Em 
implementa

ção 

Não se 
verifica 

A! biblioteca! está! incluída! nos! documentos!

normativos! da! escola! (regulamento! interno,!

projeto!educativo!e!plano!de!atividades),!sendo!

devidamente! implicada! nas! finalidades! e!

prioridades! educativas! identificadas! para! a!

escola/UO. 

' x' '  

A! biblioteca! e! o! seu! trabalho! e! resultados! são!

acompanhados!com!regularidade!pela!direção!e!

estruturas!pedagógicas!intermédias.!

x' ' '  

A! biblioteca! é! reconhecida! no! seu! papel! e!

dotada! dos! recursos! humanos! docentes! e! não!

docentes!necessários!e! com!competências!para!

o!seu!bom!funcionamento!e!dinamização.!

x' ' ' !

A!coleção!da!biblioteca!é!valorizada!e!atualizada!

regularmente,! sendoOlhe! atribuída! uma! verba!

específica.!

' x' ' !

A! biblioteca! usufrui! dos! meios! materiais!

necessários!para!assegurar!as!funcionalidades!e!

requisitos!de!funcionamento.!

x' ' ! !

A! biblioteca! tem! condições! de! trabalho! e!

recursos! para! facultar! serviços! a! todo! o!

agrupamento.!

' x' ! !

A! biblioteca! é! valorizada,! articulando! a! sua!

atividade! com! os! departamentos! e! outras!

estruturas! intermédias! de! gestão! pedagógica! e!

integrado! os! seus! recursos! e! possibilidades! de!

trabalho! no! desenvolvimento! das! atividades!

formativas!e!curriculares.!

x' ' ! !

O! processo! de! avaliação! da! biblioteca! é!

valorizado! e! é! tido! em! consideração! na!

avaliação!interna!e!externa!da!Escola.!

' x' ! !

 

2.  Que balanço geral faz dos impactos da biblioteca na vida da 
escola/agrupamento e na sua integração na comunidade? 

 

Bom 
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3. Que sugestões apontaria para melhorar os serviços da biblioteca nos 
domínios da leitura, das literacias e do apoio ao currículo? 

Entendemos que as medidas implementadas e a implementar perseguem 
exatamente os objetivos de uma ideal otimização de (nossa) biblioteca escolar. 

!

Conclusões: 

1 - Parece existir um manifesto reconhecimento do existente planeamento/articulação entre a 

Biblioteca Escolar e o Conselho Executivo, facilmente verificável pelos contatos, ações conjuntas e 

de suporte manifestadas ao longo do ano letivo.  

2 – Ações avaliadas como implementadas mas a requerer ações de melhoria: 

a) Inclusão da BE nos documentos normativos (foram apresentados já em outubro documentos para 

inclusão da BE no Projeto Educativo e Regulamento Interno). Até final do ano prevê-se a entrega 

no órgão de gestão do “Regulamento do BECRE” (revisão) e “Manual de 

procedimentos/Documento de política de desenvolvimento da coleção”. 

 

b) Dificuldade de financiamento: desde o primeiro momento que o órgão de gestão manifestou 

dificuldades em assegurar um financiamento adequado à dimensão/necessidades da biblioteca 

escolar. A aquisição de obras em dois anos (mais de 300 livros) deveu-se a pedidos ao mecenato e 

fornecedores da escola, verbas obtidas através da feira do livro usado e feira do livro, tendo o 

órgão de gestão apoiado pontualmente aquisições de livros e garantindo a assinatura de revistas e 

jornais. 

Presentemente a RRBE impõe às escolas piloto a existência de um orçamento adequado para a BE 

(a entregar em outubro). 

 

c) A BE escolar entrega sempre no final do ano ao Conselho Executivo o documento “Relatório de 

atividades e do plano de melhoria”, o qual, após apresentação em Conselho Pedagógico, é enviado 

à Rede Regional das Bibliotecas Escolares. Creio que deverá ser reforçado por parte do órgão de 

gestão a inclusão desse relatório ou outros elementos de avaliação da BE no processo de avaliação 

interna/externa da escola.  

 

d) Quer o Plano de Ação e Melhoria, quer o Relatório Final, deveriam ser disponibilizados à 

comunidade educativa através do sítio da escola. 
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e) É o distanciamento geográfico entre a escola sede e as “EB1/JI” da unidade orgânica um entrave à 

partilha de recursos e ações conjuntas. A reunião agendada para 21 de outubro entre o 

coordenador de departamento do 1º Ciclo, o coordenador da biblioteca escolar e os coordenadores 

de cada biblioteca das EB1/JI constituirá uma oportunidade para estreitar a cooperação existente e 

definir novas ações que possibilitem uma maior aproximação/ligação entre todas as escolas e suas 

bibliotecas.!

 
Conselho Pedagógico 

 

1.  Em que contextos e com que frequência costuma articular e/ou 
planear atividades com a biblioteca? 

 
Implementado 
com sucesso 

Implementado, 
mas requer 
ações para 
melhoria 

Em 
implementa

ção 

Não se 
verifica 

A! biblioteca! está! incluída! nos! documentos!

normativos! da! escola! (regulamento! interno,!

projeto!educativo!e!plano!de!atividades),!sendo!

devidamente! implicada! nas! finalidades! e!

prioridades! educativas! identificadas! para! a!

escola/UO. 

' x'   

A! biblioteca! e! o! seu! trabalho! e! resultados! são!

acompanhados!com!regularidade!pelo!Conselho!

Pedagógico.!

x' '   

A! biblioteca! é! reconhecida! no! seu! papel! e!

dotada! dos! recursos! humanos! docentes! e! não!

docentes!necessários!e! com!competências!para!

o!seu!bom!funcionamento!e!dinamização.!

' x' ' '

A! coleção! da! biblioteca! é! atualizada! de! acordo!

com!as!orientações!desta!estrutura!intermédia.!
' ' x' '

A! biblioteca! tem! condições! de! trabalho! e!

recursos!para!facultar!serviços!a!toda!a!UO.!
' x' ' '

A! biblioteca! é! valorizada,! articulando! a! sua!

atividade! com! os! departamentos! e! outras!

estruturas! intermédias! de! gestão! pedagógica! e!

integrando!os!seus!recursos!e!possibilidades!de!

trabalho! no! desenvolvimento! das! atividades!

formativas!e!curriculares.!

' x' ' '

O! processo! de! avaliação! da! biblioteca! é!

valorizado! e! é! tido! em! consideração! na!

avaliação!interna!e!externa!da!Escola.!

x' ' ' '
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2. Expresse a concordância ou discordância relativamente às afirmações que constam 
da tabela, no que se refere ao trabalho e serviços da biblioteca.  

 Concordo 
plenamente Concordo Discordo Discordo 

plenamente 

Garante!as!condições!de!espaço!e!equipamentos!

necessários! ao! bom! funcionamento! dos! seus!

serviços. 
x' '   

Permite!o!acesso!a!turmas,!grupos!e!alunos!em!

atividades!escolares!ou!de!lazer.!
x' '   

Desenvolve!atividades!de!articulação!curricular!

que!promovem!o!trabalho!escolar!e!o!nível!dos!

conhecimentos!e!capacidades!dos!alunos.!

' x' ! !

Realiza! um! trabalho! sistemático! no! âmbito! da!

promoção! do! gosto! pela! leitura! e! das!

competências!leitoras.!

' x' ! !

Acompanha! e! apoia! os! alunos! na! seleção! de!

documentação,! no! uso! crítico! da! informação! e!

na!produção!de!conteúdos.!

' x' ! !

Ajuda!os!alunos!na!exploração!e!uso!qualificado!

das!tecnologias,!da!internet!e!dos!média.!
' x' ! !

Disponibiliza!materiais!e!instrumentos!de!apoio!

ao!trabalho!escolar.!
x' ' ! !

Trabalha!com!ambientes!digitais!e! ferramentas!

Web!(blogues,!redes!sociais,…),! facilitadores!da!

comunicação,!partilha!e!difusão!de!informação!e!

do!trabalho!colaborativo.!

x' ' ! !

Organiza! atividades! e! iniciativas! indutoras! do!

desenvolvimento! cultural! e! da! formação!

integral!dos!alunos.!

x' ' ! !

 

3. Como avalia o nível dos recursos da biblioteca para apoio à sua 
prática educativa/letiva? 

 

Bom 
 

4. Avalie o nível dos recursos existentes na biblioteca ou que esta faz 
circular na Escola. 

 Muito bom Bom Médio Fraco 

Obras! de! referência,! de! consulta! e! de! apoio! ao!

estudo!(enciclopédias,!obras!didáticas,!cadernos!

de!atividades,!provas!de!avaliação,…) 
x' ' '  
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Livros! x' ' '  
Jornais!e!revistas! ' x' ' !

Documentos!vídeo! ' x' ' !

Documentos!áudio! ' x' ' !

Recurso! digitais! (escolas! virtuais,! aula! digital,!

software!educativo!e!eObooks)!
' x' ' !

Informação! organizada! pela! biblioteca! escolar,!

acessível!através!da!internet!
' x' ' !

 
5. Como classifica o trabalho e o contributo da biblioteca escolar para 

 

 Muito bom Bom Médio Fraco 

a!melhoria!dos!resultados!escolares!dos!alunos? ' x' '  
a!promoção!dos!hábitos!de!leitura!dos!alunos?! x' ' '  
o! desenvolvimento! de! experiências! sociais,!

culturais! e! formativas! proporcionadas! aos!

alunos,! no! âmbito! de! projetos! e! atividades! de!

parceria! com! outras! escolas,! bibliotecas! ou!

organizações?!

' x' ' !

 

6. Como pode a biblioteca escolar melhorar os seus serviços no domínio 
da leitura, das literacias, das áreas disciplinares e do apoio ao 
currículo? 

 
Abranger um maior número de alunos, de modo a incluir mais 

frequentemente as turmas do 3º ciclo nas atividades desenvolvidas. 

!

Conclusões:'

As! respostas! apresentadas! pela! Presidente! do! Conselho! Pedagógico! evidenciam,! no! geral,! um!

reconhecimento!muito!positivo!do!trabalho!e!do!contributo!da!biblioteca!escolar!ao!nível!da!promoção!

da!leitura!e!do!apoio!à!aprendizagem.!

ConstataOse!que!a!apreciação!das!existências/recursos!da!biblioteca!é!favorável,!em!particular!no!que!

concerne! aos! livros,! obras! de! referência! e! outras! de! apoio! ao! estudo.! ! Ainda! no! que! respeita! aos!

recursos! são! identificados! os! recursos! vídeo/áudio! e! digitais! como! aqueles! que! carecem! de! um!

particular!investimento.!
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Por!seu!turno,!a!informação!organizada!pela!BE!e!acessível!através!da!internet!merece!igualmente!uma!

necessidade! de! incremento,! correspondendo! a! uma! área! manifestamente! deficitária! e! que! embora!

esteja!presentemente!em!aprofundamento!ainda!não!se!projetou!para!o!exterior.!

Quanto! à! articulação!que! é! referida! entre! o!Conselho!Pedagógico! e! a!Biblioteca!Escolar,! creio! que! a!

presença!do!coordenador!nas!reuniões!deste!órgão!será!uma!enorme!oportunidade!para!reforçar!essa!

articulação.!!

!

!

!

!
!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!
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ALUNOS!

Amostra!
!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

Responderam!ao!questionário!84!alunos,!dos!quais!81!completaram!o!inquérito,!correspondendo!a!42!

raparigas! e! 42! rapazes.! Os! grupos! de! alunos! selecionados! na! amostra! foram! de! 6º! e! 9º! ano,!

justificandoOse! o! aparecimento! de! alunos! de! outros! anos! de! escolaridade! associados! a! erros! no!

preenchimento!electrónico!dos!inquéritos!(eventualmente!por!distração).!

!

Questão!3!
!

3. Vais à biblioteca ou usas os livros e recursos digitais que ela oferece: 

!

!

!

!

!

!

!

!

!

6'

17'

48'

3'
10' Diariamente!

Mensalmente!

Muito!raramente!e!de!

forma!irregular!

Nunca!

Semanalmente!

4'
2'

39'

1'1'

37'

3.º! 5.º! 6.º!

7.º! 8º! 9º!
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As!respostas!dadas!pelos!alunos!evidenciam!que!existe!uma!grande!percentagem!de!alunos!que!não!

frequenta!a!BE!com!regularidade!(48%),!o!que!revela!que!a!BE!ainda!não!é!considerada!por!muitos!

alunos!um!espaço!importante!e!útil!na!sua!vida!escolar!e!pessoal.!Os!alunos!do!6º!ano!denotam!

melhores!índices!de!frequência,!comparativamente!aos!alunos!do!3º!Ciclo.!Não!deixa!de!ser!

preocupante!os!valores!da!frequência!rara!ou!irregular!e,!em!particular,!a!existência!de!4!alunos!que!

nunca!frequentaram!a!biblioteca!escolar.!

ConcluiOse! que! terão! que! ser! criadas! ações! que! pela! sua! natureza! promovam!maior! interação! entre!

alunos!e!BE.!

4. Em que situação utilizas mais a biblioteca? 

 

!

!

!

!

!

!

!

!
!

!

!

!

!

40'

4'

33'

4'
Com!os!professores,!em!

atividades!das!disciplinas/

áreas!disciplinares!

Em!atividades!dinamizadas!

pela!biblioteca!

Por!minha!iniciativa,!sozinho!

ou!com!colegas!

Noutra!situação.!Qual?!

0!

5!

10!

15!

20!

25!

30!

3.º' 5.º' 6.º' 7.º' 8º' 9º'

2!
0!

11!

0! 1!

26!

1! 0!

3!

0! 0! 0!1! 2!

21!

0! 0!

9!

0! 0!

4!

0! 0! 0!

Com!os!professores,!em!

atividades!das!disciplinas/áreas!

disciplinares!
Em!atividades!dinamizadas!pela!

biblioteca!

Por!minha!iniciativa,!sozinho!ou!

com!colegas!

Noutra!situação.!Qual?!

0!

5!

10!

15!

20!

25!

30!

3.º' 5.º' 6.º' 7.º' 8º' 9º'

1! 0!

4!

0! 0! 1!2!
0!

8!

0! 0!

7!

1! 0!

20!

0! 1!

26!

0! 0! 0! 1! 0!
2!

0!
2!

7!

0! 0! 1!

Diariamente!

Mensalmente!

Muito!raramente!e!de!forma!

irregular!

Nunca!

Semanalmente!
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Os! dados! permitem! concluir! que! grande! parte! dos! alunos! frequenta! a! BE! acompanhados! dos!

professores! no! âmbito! disciplinar,! sinónimo! da! importância! dos! docentes! neste! processo! de!

aproximação/ligação! dos! alunos! à! BE.! São! animadores! os! dados! que! revelam! que! 33%! dos! alunos!

frequentam!a!BE!por!iniciativa!própria.!Já!o!valor!de!4%!correspondente!ao!número!de!alunos!que!o!

faz! em! contexto! de! atividades! dinamizadas! pela! BE! é! baixo,! não! correspondendo! aos! valores!

verificados!no!ano!anterior!em!algumas!atividades!nas!quais!a!participação!de!alunos!do!2º!Ciclo! foi!

superior!a!duas!centenas.!

ConstataOse! que! o! número! de! alunos! que! frequenta! a! BE! por! iniciativa! própria! diminui!

acentuadamente! do! 2º! para! o! 3º! Ciclo,! tendência! verificada! nas! bibliotecas! escolares! das! escolas!

básicas!integradas.!

!

5. Com que objetivos utilizas a biblioteca? 
!

!

!

!

ConstataOse!que!os!alunos!de!6º!e!9º!ano!apresentam!algumas!variações!entre!si!no!que!respeita!aos!objetivos!

com!que!usam!a!BE,!verificandoOse!um!maior!registo!do!2º!ciclo!no!que!concerne!à!leitura!e!à!participação!em!

atividades!promovidas!na!BE.!

!
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6. Qual é a tua opinião sobre a biblioteca? 

 

Quanto!à!opinião!dos!alunos!sobre!a!BE,!a!opinião!dos!alunos!é! favorável!no!que! toca!ao!espaço,!ao!horário!e!

regras!de!funcionamento,!ao!número!de!computadores,!ao!apoio!prestado!no!acesso!aos!livros,!na!informação!da!

BE,!sugestões!de!leitura!e!atendimento.!

Curiosamente,!o!ponto!mais!desfavorável!prendeOse!com!a! identidade!digital.!Pese!embora!a!biblioteca!possua!

dois!blogues,!uma!página!do!Facebook,!Twitter!e!Instagram,!o!conhecimento!da!existência!dessas!plataformas!na!

comunidade! educativa! não! é! ainda! elevado.! VerificaOse,! aliás,! a!mesma! situação! com!os! pais/encarregados! de!

educação,!os!quais!manifestam!igual!desconhecimento.!

7. Já participaste em algumas das seguintes atividades promovidas pela biblioteca? 
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!

DepreendeOse! que! os! alunos! de! 6º! ano,! de! uma! forma! geral,! evidenciam!maiores! índices! de! participação! nas!

atividades! da! biblioteca,! em! particular! no! que! diz! respeito! ao! uso! do! catálogo! e! acesso! ao! livros! e! outros!

materiais,! na! pesquisa! de! informação,! realização! de! tarefas! escolares! e! no! apoio! em! tarefas! de! estudo! e! de!

aprendizagem.!

ConstataOse! que! os! recursos! digitais! têm! um! “peso”! importante! na! BE! (e! na! escola),! contudo! o! suporte! à! sua!

utilização!ainda!não!acompanhou!adequadamente!essa!oferta!dos!recursos!informáticos.!

8. Os livros e os recursos existentes na biblioteca são adequados aos teus interesses e 
necessidades de leitura e de aprendizagem? 

!

Uma! larga! maioria! dos! alunos! pronunciaOse! afirmativamente! quanto! à! adequação! dos! recursos! aos! seus!

interesses!e!às!suas!necessidades!de! leituras.!Os!alunos!do!2º!Ciclo!expressam!claramente!essa!adequação!dos!

recursos!(35!em!37!alunos),!enquanto!no!3º!Ciclo!os!valores!tendem!a!ser!menos!expressivos!nesse!sentido.!

RefiraOse!que!se!verificou!uma!retração!muito!recente!no!investimento!em!recursos!para!o!3º!Ciclo,!em!função!da!

alegada!transferência!desse!ciclo!de!ensino!para!a!ES!Vitorino!Nemésio,!o!que!acabaria!por!não!se!concretizar.!

64'

13'

Sim!

Não!

0!

10!

20!

30!

40!

3.º' 5.º' 6.º' 7.º' 8º' 9º'

2! 2!

35!

0! 0!

25!

1! 0!
2!

0! 1!

9!

Sim!

Não!
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9. Qual é a tua opinião sobre os recursos existentes na biblioteca ou que esta faz circular 
na tua escola? 
!

!

!

!
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A!apreciação!formulada!pelos!alunos!em!relação!aos!recursos!da!BE!é!genericamente! favorável,!com!

ligeiras! oscilações! por! tipologia! de! recursos.! ConstataOse! que! no! recurso! “música”! a! apreciação! é!

menos! favorável,! inferindoOse! tratarOse,! tal! como! foi! corroborado! pelo! Presidente! da!Assembleia! de!

Escola,!de!uma!área!a!merecer!um!investimento.!

As!opiniões!favoráveis!afirmamOse!inequivocamente!em!todos!os!recursos!referenciados!no!inquérito,!

verificando!uma!menor!valorização!no!3º!Ciclo!do!Ensino!Básico.!

9. Classifica o trabalho e contributo da biblioteca escolar para:!!

!

!
Os!dados!são!de!

uma!forma!geral!

positivos,!

verificandoOse!que!

os!alunos!

consideram!o!

contributo!da!

biblioteca!

importante!nos!

domínios!do!apoio!

às!suas!

necessidades!

pessoais!e!

escolares,!na!

melhoria!dos!

resultados!

escolares,!no!

domínio!das!

tecnologias,!

média!e!

informação,!no!

gosto!da!leitura!e!

na!participação!de!

projetos!com!

outras!escolas,!

bibliotecas!e!

organizações.!

!

Os! valores! no!domínio! da! leitura! agravavamOse! do!2º! ciclo! para! o! 3º! ciclo,! constatandoOse! o! que! se!

verifica!malogradamente!nesta!e!noutras!escolas,!um!desinteresse!acentuado!dos!alunos!de!7º,!8º!e!9º!

ano!pela! leitura,!que!poderá! ter!diversas! interpretações!e!do!qual!a!BE!não!poderá!alhearOse!na!sua!

resolução.!Este!é!um!tema!que!merece!claramente!uma!reflexão!em!sede!dos!órgãos!próprios.!!
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Docentes'
Amostra!
!

Foram!inquiridos!um!total!de!33!docentes,!utilizandoOse!como!critério!o!desempenho!atual!dos!cargos!

de! Coordenador! de! Departamento/Núcleo! de! Educação! Especial,! Representante! de! disciplina! e!

Coordenador!de!núcleo!escolar!e!docentes!da!EB1/JI!Francisco!Ornelas!da!Câmara!(1º!Ciclo).!!

!

!

!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Com que frequência 
costuma usar a biblioteca 
escolar ou os seus livros e 
recursos digitais?  

Os! dados! obtidos! permitem!

concluir! que! a! frequência! de!

utilização! da! BE! e! seus!

recursos! é! preponderante!

mensal.! Os! valores! diários! e!

semanais! merecem! uma!

referência,! bem! como! a!

inexistência! da! resposta!

“nunca”.!!

21'2'

2'

1'

2'

2'
1' 2'

110!O!1º!ciclo!do!EB!

120!O!Educação!Especial!PréOescolar!e!

1º!CEB!

200!O!Português!e!Estudos!Sociais/

História!

220!O!Português!e!Inglês!

230!O!Matemática!e!Ciências!da!

Natureza!

500!O!Matemática!

520!O!Biologia!e!Geologia!

620!O!Educação!Física!

6'

14'

9'

0' 4'

Diariamente!

Mensalmente!

Muito!raramente!e!

de!forma!irregular!

Nunca!

Semanalmente!
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2. Com que objetivos utiliza a biblioteca ou os seus recursos no seu trabalho docente? 

!

!
Os! resultados! aferidos! permitem! concluir! que! apesar! da! oferta! confortável! da! BE! ao! trabalho!

profissional!docente!–!dada!a!quantidade!de!recursos!informáticos!existentes!–!a!biblioteca!é!utilizada!

pelos! docentes! em! vertentes!muito! importantes,! revelador! que! cumpre!muito! bem! a! sua! função! no!

suporte! curricular! a! atividades/projetos! escolares,! na! leitura/consulta! de! obras! de! referencia! e! na!

seleção/requisição!de!materiais!para!a!sala!de!aula.!

É!importante!destacar!que!15!docentes!afirmam!ter!participado!em!atividades!organizadas!pela!BE.!Já!

no! que! respeita! ao! planeamento! e! desenvolvimento! de! atividades! com! a! BE! esse! número! é! muito!

reduzido!(3!docentes).!

3. Em que contextos e com que frequência costuma articular e/ou planear atividades com 
a biblioteca? 
!

!

!

!

!

!

A! articulação! entre! a! BE! e! os! docentes! inquiridos! permite! concluir! que! os! níveis! de!

articulação/planeamento!é!manifestamente!bom.!!

17'

7'

2'

12'

11'

18'

15'

3'

3'

Ler/consultar!com!os!alunos!obras!de!

referência!ou!outros!documentos!

Utilizar!os!computadores!com!os!alunos!

Ver!vídeos/DVD!com!os!alunos!

Selecionar/requisitar!materiais!para!a!sala!de!

aula!

Fazer!empréstimo!domiciliário!com!a!turma/

grupo!

Realizar!trabalho!pessoal!e!provissional!

Participar!em!atividades!organizadas!pela!

biblioteca!

Planear!e!desenvolver!atividades!com!a!

biblioteca!

Outro.!Qual?!

0! 2! 4! 6! 8! 10! 12! 14! 16! 18! 20!

4'

12'13'

4'
Muito!Bom!

Bom!

Médio!

Fraco!
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!

4 - Que balanço faz da sua experiência de trabalho e de colaboração com a biblioteca? 

!

!
!

!

!

Nesta! questão! do! inquérito,! os! valores! voltam! a! repetirOse,! podendo! considerarOse! como! boa! a!

experiência!de!trabalho!e!de!colaboração!dos!docentes.!

5. Como classifica o trabalho desenvolvido pela biblioteca no apoio à escola e na 
satisfação das suas necessidades pessoais e escolares? 

!

Claramente,!o! trabalho!de!apoio!da!biblioteca!à!escola!é!maioritariamente!considerado!bom.!Apenas!

um!docente!considera!fraco!esse!apoio.!

6. Expresse a sua concordância ou discordância relativamente às afirmações que constam 
da tabela, no que se refere ao trabalho e serviços da biblioteca. 

4'

12'13'

4' Muito!Bom!

Bom!

Médio!

Fraco!
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Na!apreciação!que!pode! ser! feita! ao! gráfico,! predomina! a! apreciação! “concordo”!no!que! às! diversas!

afirmações! produzidas.! Pode! concluirOse! que! a! BE! oferece! todo! um! importante! conjunto! de!

serviços/atividades!aos!seus!utentes!e!que!é!valorizados!pelos!docentes.!

Ao! nível! do! trabalho! com! ambientes! digitais! e! ferramentas!Web,! embora! positivos! nas! apreciações,!

merece! uma! especial! atenção! este! parâmetro,! merecendo! da! parte! da! BE! uma! ação! estratégica! de!

melhoria.!

!

7. Como avalia o nível dos recursos da biblioteca para apoio à sua prática educativa/letiva? 

!

!
Este! gráfico! enquadraOse! dentro! das! respostas! dos! gráficos! anteriores,! indicando! uma! apreciação!

muito!favorável!do!nível!dos!recursos!da!BE!de!apoio!à!prática!letiva.!Apenas!um!docente!considerou!

como!fracos!os!recursos!existentes.!

8. Avalie: 

!

Os! valores! obtidos! nesta! questão! do! inquérito! permitem! concluir! que! o! atendimento,! o! prazo! de!

empréstimo!e!o!horário!de!funcionamento!são!claramente!do!agrado!dos!docentes!inquiridos.!

!
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!

9. Avalie o nível dos recursos existentes na biblioteca ou que esta faz circular na sua 
escola 

!
!

Os! resultados! apresentados! nos! gráficos! permitem! conclui! que! o! nível! de! recursos! existentes! na!

biblioteca! é!manifestamente! bom! no! que! respeita! a! obras! de! referencia,! de! consulta! e! de! apoio! ao!

estudo,! aos! livros,! jornais!e! revistas!e! recursos!digitais.!Nos!outros!parâmetros!os!valores! traduzem!

uma!mediania.!!

10. Classifique o trabalho e o contributo da biblioteca escolar para: 

!

!

O! trabalho! e! o! contributo! da! biblioteca! escolar! em! prol! da! melhoria! dos! resultados! escolares! dos!

alunos,!do!desenvolvimento!das!literacias,!da!promoção!dos!hábitos!de!leitura!dos!alunos!e!no!âmbito!

de!projetos!e!atividades!de!parceria!são!claramente!avaliados!como!muito!positivos.!

 
!
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Pais e Encarregados de educação 
!

Amostra!
!

!

DecidiuOse,!face!ao!determinado!pela!RRBE,!aplicar!os!inquéritos!a!uma!turma!de!2º!ano,!uma!turma!de!5º!ano,!

duas! turmas! de! 6º! ano! e! duas! turmas! de! 9º! ano.! Os! valores! apresentados! referentes! a! outros! anos! de!

escolaridade!prendeOse! com!Enc./Educação!que!no!preenchimento!assinalaram!ano!distinto!por! educando!em!

mais!do!que!um!ano!e!não!nos!ser!possível!corrigir!posteriormente!já!que!os!inquéritos!eram!submetidos!sob!a!

forma!do!anonimato.!

1 -  Conhece a biblioteca que serve a escola do(s) seu(s) educando(s)? 
!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

1'

14'
1'

3'

5'

18'

35'

28'

4' 1º!e!6º!ano!

2º!ano!

2º!e!6º!ano!

3º!ano!

4º!ano!

5º!ano!

6º!ano!

9º!ano!

Jardim!de!

infância!

1'

14'
1'

3'

5'

18'

35'

28'

4' 1º!e!6º!

ano!
2º!ano!

2º!e!6º!

ano!
3º!ano!

4º!ano!

5º!ano!

6º!ano!

9º!ano!

Jardim!de!

infância!
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Dos!inquéritos!aplicados!a!um!universo!de!109!encarregados!de!educação,!72%!diz!conhecer!a!biblioteca!escolar.!

Os!EE!que!melhor!conhecem!a!BE!são!os!do!6º!ano!(30!em!35!inquiridos),!do!5º!ano!(50%)!e!9º!ano.!DepreendeO

se!que!esse!conhecimento!está!associado!à!visita!que!os!Encarregados!de!Educação!fazem!com!os!Diretores!de!

Turma!à!biblioteca,!acompanhando!os!seus!educandos,!no!início!do!ano!letivo.!!

 2. Costuma receber informações sobre atividades desenvolvidas pela biblioteca escolar ou 
interagir com ela através das redes sociais? 
!

!

!

!

!

!

!

!

Pelas!respostas!concluiOse!que!ainda!há!uma!parte!significativa!dos!pais!e!EE!que!ainda!não!interage!pelas!redes!

sociais!com!a!BE,!provavelmente!desconhecendo!a!existência!das!mesmas!e!por!não!receber!informação!da!BE.!

Dado!que!há!um!grupo!considerável!de!pais/EE!de!escolas!fora!do!edifício!sede!a!responder,!é!muito!natural!e!

provável!que!grande!parte!das!respostas!negativas!advenha!desses!pais/EE.!!

A!BE!tem!aqui!que!ter!um!papel!mais!ativo!na!difusão!da!informação,!informando!todos!os!pais!da!existência!de!

canais!de!difusão!da!BE!(Blog,!Facebook,!Twitter!e!Instagram),!incrementando!no!sítio!da!escola!um!link!para!a!

BE!e!fazendo!chegar!numa!fase!inicial!uma!informação!através!de!um!suporte!tradicional!(papel/folheto).!

!

3 - Costuma acompanhar as leituras e aprendizagens fomentadas pela biblioteca junto 
do(s) seu(s) educando(s), dando continuidade a este trabalho em casa? 

!

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

72'

37'

Sim!

Não!

0!

10!

20!

Frequentemente!

Ocasionalmente!

Nunca!
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!

Os! resultados! revelam! que! um! número! de! pais/E.E.! (47%)! não! acompanham! as! leituras! e! aprendizagens!

fomentadas! pela! biblioteca! em! casa.! DepreendeOse! que! esses! pais/EE! valorizam! as! tarefas! disciplinares! em!

detrimento!das!leituras!e!outras!atividades!propostas!pela!BE.!EntendeOse!a!necessidade!de!valorizar!junto!dos!

pais/EE! as! atividades! propostas! pela! BE,! incrementando! a! comunicação! com! os! mesmos! e! apresentando!

atividades!que!impliquem!a!sua!monitorização.!

 

4 - Quando solicitado, costuma deslocar-se à escola para participar em projetos e 
atividades dinamizadas pela biblioteca escolar (encontros, workshops, clubes de leitura, 
outros)?! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
! !

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

Os!dados!retirados!dos!inquéritos,!permitemOnos!concluir!que!a!participação!dos!pais/E.E.!é!ainda!

reduzida,!manifestandoOse!maior!nos!2º!e!3º!ciclos.!!

Estes!dados!reforçam!a!ideia!já!existente!de!pouca!participação!e!envolvimento!dos!pais/EE!na!

biblioteca!escolar,!quer!em!regime!de!convite!ou!por!iniciativa!própria.!

25'

37'

47' Frequentemente!

Ocasionalmente!

Nunca!

13'

35'61'

Frequentemente!

Ocasionalmente!

Nunca!
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5. Quando convidado, já tem colaborado em atividades no trabalho ou organização de 
atividades da biblioteca escolar? 

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

Os!resultados!revelam!fraca!participação,!resultante!da!falta!de!maior!divulgação!das!iniciativas!que!a!BE!

promove,! por! um! lado,! e! da! pouca! disponibilidade! dos! pais/EE! nelas! participarem,! mesmo! quando! são!

convidados.!

 

 

6'
17'

86'

Frequentemente!

Ocasionalmente!

Nunca!

0!
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10!

15!

20!

25!
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20!
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6 - Caso já tenha colaborado em atividades da biblioteca escolar, indique em que 
situação o fez. 

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

A!maior!parte!dos!pais!que!já!colaborou!com!a!BE!fêOlo!como!orador!ou!interveniente,!em!particular,!no!6º!ano!de!

escolaridade.!Não!é!de!estranhar!esta!maior!participação!dos!pais/EE!neste!nível!de!ensino,! já!que!os!maiores!

utentes!da!BE!são!os!alunos!do!5º!e!6º!ano.!

7 - Considera que as atividades realizadas pela biblioteca contribuem para estimular 
o interesse do(s) seu(s) educando(s) pela leitura? 

!

!

!

!

!

0!
1!
2!
3!
4!
5!
6!
7!
8!
9!
10!
11!

0!
1!

0!
1!

11!
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53'

9' 5'
Contribuem!muito!

Contribuem!
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Não!contribuem!
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A!grande!maioria!dos!pais/EE!mostrou!nas!suas!respostas!valorizar!o!papel!das!atividades!da!BE!no!estímulo!da!

leitura!junto!dos!seus!educandos.!Esta!é!uma!resposta!que!não!surpreende.!Uma!vez!mais!é!no!2º!Ciclo!do!ensino!

básico!que!os!pais!parecem!valorizar!mais!a!leitura.!

!

!

8. Que importância atribui à biblioteca escolar para a aprendizagem e formação 
global do(s) seu(s) educando(s)? 

!

!

!

!

!!

!

!

!

!

!

!

!

!

64'

36'

7'

2'

Muito!importante!
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Nada!importante!

0!

10!

20!
Muito!importante!

Importante!

Pouco!importante!

Nada!importante!
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No!que!respeita!ao!papel!que!é!atribuído!à!biblioteca!escolar!na!aprendizagem!e!formação!global!dos!respetivos!

educandos!os!valores!descem,!comparativamente!à!questão!anterior,!que!questionava!o!papel!da!biblioteca!e!das!

suas!atividades!na!promoção!da!literacia!da!leitura.!!

Temos!aqui!que!salvaguardar!uma!questão!essencial!em!relação!ao!conhecimento!que!a!comunidade!revela!(ou!

não)!em!relação!às!várias!dimensões!e!literacias!a!que!a!biblioteca!escolar!está!hoje!vinculada.!Os!pais/EE!de!

Educação!não!poderiam,!naturalmente,!ter!massivamente!um!conhecimento!lato!dessas!vertentes!da!BE.!Ainda!

assim!os!resultados!podem!ser!considerados!positivos.!

Neste!campo,!a!BE!deve!procurar!ter!uma!maior!aproximação!do!currículo!por!forma!a!ver!valorizada!a!sua!

atuação!ao!nível!da!aprendizagem!e!na!formação!global!dos!alunos.!

!

!

!

!

!

!

!

!

 
!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!
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                                                  Conclusões 
!

!aplicação!e!tratamento!deste!inquérito!tem!antes!de!mais!um!caráter!pioneiro!nas!bibliotecas!

escolares! da! região! e! enquadraOse! numa! das! ações! determinadas! pela! Rede! Regional! das!

Bibliotecas! Escolar! para! as! quatro! escolas! piloto.! Este! modelo! aplicado! é! uma! versão!

simplificada! do! MABE! (Modelo! de! Avaliação! das! Bibliotecas! Escolares)! da! Rede! Nacional! e! que! se!

traduz!num!quadro!de!avaliação!para!as!bibliotecas!para!um!período!de!quatro!anos.!É!porventura!um!

modelo!exigente!e!!demasiado!ambicioso!para!as!bibliotecas!regionais,!ainda!distantes!das!linguagens!

e! das! práticas! com! mais! de! uma! década! das! suas! similares! continentais,! mas! a! aplicação! de! um!

questionário!já!inspirado!no!MABE!traduz!uma!aproximação!às!qualidades!que!este!possui.!

A!aplicação!do!questionário!mereceu!o!cuidado!do!órgão!de!gestão!no!processo!da!sua!divulgação!e!

implementação! na! escola! e! o! interesse! e! colaboração! dos! docentes,! alunos! e! pais! chamados! ao! seu!

preenchimento.!A!oportunidade!temporal!talvez!não!tenha!sido!a!mais!adequada,!já!que!se!inscreveu!

no! início! do! ano! letivo! e! numa! fase! de! organização! da! própria! biblioteca! escolar,! com! diversos!

compromissos,! entre! outros,! o! da! construção! do! seu! Plano! Anual! de! Atividades! e! de! Melhoria,!

obrigando!a!uma!retração!na!sua!elaboração,!dependente,!claro!está,!dos!resultados!dos!inquéritos!e!

respetivo!tratamento.!Creio!que!outro!período!do!ano!para!inscrever!este!processo!seria!sempre!mais!

adequado.!

CumpreOme! enaltecer! o! trabalho! da! RRBE,! em! particular,! do! assessor! Pedro! Melo,! pela! inteira!

disponibilidade!e!cooperação!neste!processo!dependente!das!ferramentas!tecnológicas.!

Um! instrumento!desta!natureza!e! importância! só!poderia! ser!benéfico!à! escola! e! à! sua!biblioteca.!A!

leitura! abrangente! do! inquérito! permite! aferir! que! em!geral! existe! um! reconhecimento! do! papel! da!

biblioteca!na!promoção!da!leitura,!no!apoio!à!prática!docente,!ao!estudo!e!aprendizagem!dos!alunos.!

Os!resultados!são!por!isso!animadores!naquilo!que!espelham,!mas!que!podem!não!refletir!na!essência!

a!realidade!da!biblioteca!escolar!e!a!perceção!da!escola!sobre!a!mesma.!É!que!uma!coisa!é!acreditar!

plenamente! nas! virtudes! da! biblioteca! e! outra! é! colaborar! com! ela,! ou!melhor,! juntarOse! a! ela! para!

aumentar! índices! de! literacias,! de! aprendizagens! e! de! sucesso! escolar.! A! verdade! é! esta:! temos!

consciência!de!que!a!BE!é! fundamental!para!o!sucesso!escolar!e!para!a! formação!global!dos!alunos?!

Praticamente! todos! respondem!afirmativamente.!A!praxis! é!que!nem!sempre! é! tão! assertiva.! Esse! é!

também!um!dos!grandes!desafios!da!biblioteca!atual,!talvez!até!o!maior:!valorizarOse,!aproximarOse!dos!

agentes!educativos!e!integrarOse!plenamente!nas!diferentes!vertentes!pedagógicas!da!escola.!!

Implícito! a! essa!meta!está!o! conceito! atual! (novo)!de!Biblioteca!Escolar:!um!espaço!de!produção!de!

sentidos! e! vivências,! de! crenças,! relações,! culturas,! comportamentos,! estéticas! (...),! as! atitudes! e!

valores! que! se! cruzam! com! a! dimensão! da! promoção! de! diferentes! literacias! (leitura,! informação! e!

média),! tocando! transversalmente,! quando! possível! e! desejável,! a! literacia! do! digital,! e! que! se!

complementa! com! uma! forte! investida! no! suporte! curricular! e! de! aprendizagem.! Estas! são!

genericamente! as! configurações! da! Biblioteca! Escolar,! cuja! identidade! tem! agora! também!um!perfil!

digital!(www.ebipv.wordpress.com).!!

E!o!que!fazer!face!a!este!grande!desafio?!Investir,!cativar,!participar,!colaborar,!aprender!e!melhorar.!!!

A!


