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Relatório de Avaliação Final 

 

Atividades desenvolvidas nas Bibliotecas da ESM, DLDM e Escola Básica de Pias 

 

Ano Letivo de 2017-2018 

 

 
Todas as atividades previstas no PAA das BE’s da ESM, DLDM e Escola Básica de 

Pias foram realizadas e a sua avaliação encontra-se disponível no portal, nos respetivos 

relatórios individuais de avaliação, pelo que, neste relatório, apenas são explicitados alguns 

aspetos pertinentes relacionados com algumas dessas atividades. 

 Ao longo do ano, procedeu-se à aquisição de livros para a biblioteca da Escola 

Secundária de Monção no valor de 424.11€: 174.11 €, com verbas internas e 250 €, com 

verbas do PNL relacionadas com a atribuição do 1º prémio, a nível nacional, no Concurso Faça 

lá Um Poema, ao aluno Rodrigo Ferreira. O fundo documental da Escola Básica Deu-la-Deu 

Martins foi acrescido de 138 livros, quer com verbas adquiridas com a Feira do Livro Usado, 

organizada pela turma 5º B, quer com a doação feita pela encarregada de educação do aluno 

Mathieu Gonçalves, n.º 18 do 8.º ano de escolaridade, de um conjunto de livros em língua 

portuguesa e língua francesa que contribuíram para enriquecer o acervo da referida biblioteca. 

O fundo documental da BE da Escola Básica de Pias foi atualizado com verbas atribuídas pela 

Câmara Municipal de Monção, no valor de 337 €. Este novo fundo documental foi organizado, 

tendo-se realizado as operações de registo, carimbagem, atribuição de cotas e armazenagem.  

Realizou-se a representação das BE’s nas reuniões do SABECM (Serviço de Apoio às 

Bibliotecas Escolares do Concelho de Monção), com o objetivo de articular estratégias de 

atuação e planificar atividades comuns. Nestas reuniões foram abordados os seguintes 

assuntos: 

- O apoio logístico e financeiro da biblioteca municipal, na vinda do autor Maurizio Padovan, 

que realizou a atividade “O Violino do Soldado” e dos autores Sofia Moura e Dennis Xavier, 

que realizaram a atividade “Os Nossos Heróis”, às bibliotecas do agrupamento durante a 

Semana da Leitura e o empréstimo das exposições: “Camões” e “Palavras da Terra” que 

foram, também, utilizadas durante a referida semana.  

- Foi dado a conhecer o “Projeto-Serviço Educativo” dos Serviços Educativos da Câmara 

Municipal de Monção e solicitada a parceria para a realização da atividade: concurso de escrita 

“Era Uma Vez…a Biblioteca Municipal”. 
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- A colaboração da Câmara Municipal de Monção no transporte dos alunos para a realização 

da segunda fase do Concurso Nacional de Leitura, que se realizou em Vila Nova de Cerveira. 

- A atribuição, às bibliotecas das Escolas Básica de Pias e Básica de Estrada, de quatro 

computadores, dois para cada uma das bibliotecas dessas escolas e a disponibilização de uma 

verba de dois mil euros para renovação do fundo documental das bibliotecas escolares do 

primeiro ciclo.  

- A aquisição do programa de gestão da informação documental e gestão dos empréstimos 

Koha para substituir o que existe neste momento em funcionamento, o Docbase. Esse 

programa, que é mais atual e tem mais funcionalidades, será instalado na biblioteca municipal 

e nas bibliotecas escolares do concelho. Foi, também, referido que o programa Koha permite a 

migração de todos os dados existentes no programa Docbase e que será dada a necessária 

formação, quer às técnicas da biblioteca municipal, quer às assistentes operacionais das 

bibliotecas escolares e professores bibliotecários. Na sua aquisição será, também, adquirido 

para as bibliotecas escolares o módulo de empréstimos, que permitirá fazer o empréstimo 

automático que, presentemente, é apenas realizado pela biblioteca municipal. O programa 

Koha, além de disponibilizar o catálogo, também disponibiliza uma página da internet (Portal 

da Rede de Bibliotecas de Monção), onde poderão ser divulgadas atividades, notícias, novas 

aquisições, blogues, etc., relacionados com todas as bibliotecas do concelho.  

 Relativamente ao Projeto “PNL na Escola”, os livros adquiridos no decorrer dos anos 

anteriores no âmbito do Plano Nacional de Leitura foram utilizados, em conjuntos de 12 por 

título, pelos professores de Português do Ensino Básico, nas atividades letivas. Foram 

dinamizadas várias atividades de promoção da leitura, nomeadamente, o Concurso Nacional de 

Leitura, o Concurso Faça Lá um Poema, o concurso o “Leitor TOP Mais”, o encontro com 

autores Maurizio Padovan, Sofia Moura e Dennis Xavier e a colaboração com a biblioteca 

municipal na realização do concurso de escrita “Era Uma Vez… a Biblioteca Municipal”. 

Ainda, no âmbito deste projeto, dinamizou-se, o Blog “Os Meus Livros” e realizou-se, entre os 

dias dezanove e vinte e três de março, segundo um programa próprio, que foi divulgado a toda 

a comunidade escolar, a Semana da Leitura. Durante esta semana, Integrada na Semana 

Cultural, os alunos do 1.º ciclo, 3.º e 4.º anos, da Escola Básica de Pias, visitaram a Feira do 

Livro, realizada na Escola Básica José Pinheiro Gonçalves (foram também realizadas Feiras do 

livros nas escolas DLDM e ESM). Foi, também, comemorado, nas Escolas Básica Deu-la-Deu 

Martins e Secundária o Dia Internacional das Bibliotecas Escolares. O vencedor, a nível 

nacional, do concurso Faça lá um Poema, foi o aluno Rodrigo Ferreira, que frequentou o 12.º 
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ano, na Escola Secundária de Monção. Este acontecimento registando com muito orgulho por 

toda a comunidade educativa. 

          Com o objetivo de desenvolver competências no âmbito de literacia da saúde oral nos 

alunos, foi dinamizado na Escola Básica de Pias, em colaboração com a enfermeira Sandra 

Reis, da Unidade de Cuidados à Comunidade (UCC) de Monção e do projeto Educação para a 

Saúde, o Projeto SOBE (Saúde Oral e Bibliotecas Escolares). Nesse sentido, a biblioteca 

escolar colocou à disposição dos professores os Kits de saúde oral (caixas pedagógicas), que 

foram exploradas nas aulas e publicitou o site desenvolvido por este projeto, que contém 

manuais, músicas, filmes, jogos, folhetos, posters, etc. sobre a saúde oral, que foi, também, 

objeto de exploração pedagógica ao longo do ano letivo. No âmbito do Projeto SOBE, foi 

submetida à Direção-Geral de Saúde a candidatura ao Projeto “Escovar na Escola 2018”. Esta 

candidatura, realizada pela Biblioteca Escolar, em parceria com o Centro de Saúde de Monção, 

foi aprovada pela Direção-Geral de Saúde. O Projeto “Escovar na Escola 2018” visa incentivar 

os jardins-de-infância e as escolas do primeiro ciclo a incluir a escovagem diária dos dentes 

das crianças/alunos em ambiente escolar, fornecendo, para isso, os respetivos kits de saúde 

oral, constituídos por um copo, uma escova e uma pasta dentífrica. Aderiram a este projeto 

todas as turmas do ensino Pré–escolar Escola Básica de Pias. Tal como nos anos anteriores, 

quer enfermeira Sandra Reis, quer o professor bibliotecário realizaram, na escola Básica de 

Pias, sessões de esclarecimento no âmbito da saúde oral. 

            Atualizou-se a secção exclusiva da Biblioteca Escolar existente no Portal oficial do 

agrupamento. Esta secção tem oito subsecções: Blog “Os Meus Livros”, Boletim Informativo, 

Catálogo do Agrupamento, Centro de Recursos Online, Documentos BE, Equipa/Contactos, 

Literacia da Informação e Biblioteca Digital. Na subsecção “Catálogo do Agrupamento” é 

possível a consulta online dos catálogos das Escolas Secundária de Monção, Básica Deu-la-

Deu Martins e Básica de Vale do Mouro (2º e 3º Ciclos). Na subsecção Biblioteca Digital é 

possível consultar vários e-books gratuitos. É de realçar o grande número de trabalhos 

colocados no Blog “Os Meus Livros”, quer por alunos, quer por professores. 

Com os objetivos de promover a utilização do catálogo online e a participação no Blog 

“Os Meus Livros”, o professor bibliotecário realizou, em todas as turmas do 5º ano da Escola 

Básica Deu-la-deu Martins, sessões de formação de utilizadores onde esses temas foram 

abordados. 

   Ao longo do ano letivo, as publicações periódicas: Visão, revista do expresso, 

National Geografic, Blitz e BTT adquiridas ao pela Biblioteca Municipal, passaram, antes do 
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desbaste, a transitar para a Biblioteca Escola da Escola Secundária de Monção, tendo estado, 

assim, disponíveis para os seus utilizadores. 

 

O material da BE requisitado pelos professores, na Escola Secundária de Monção, durante 

este ano letivo, para utilização na sala de aula foi o seguinte: 

  - Gramáticas e dicionários de Português: 5 

  - Livros (literatura): 15 

  - Dicionários Inglês: 581 

  - Dicionários Francês: 198 

  - Vídeos (DVDs): 45 

  - Calculadoras: 595  

 

O material da BE requisitado pelos professores, na Escola Básica Deu-La-Deu Martins, 

durante este ano letivo, para utilização na sala de aula foi o seguinte: 

  - Dicionários e gramáticas: 74 

  - Leitura recreativa e orientada: 2764   

  - DVDs: 6 

 

O material da BE requisitado pelos professores, na Escola EB1/JI de Pias, durante este ano 

letivo, para utilização na sala de aula foi o seguinte: 

  - Livros: 35 

 

A utilização da BE pelos professores em contexto de sala de aula, na Escola Secundária de 

Monção, foi a seguinte: 

  - Áreas Curriculares Disciplinares: 188 utilizações 

 

A utilização da BE pelos professores em contexto de sala de aula, na Escola Básica Deu-la-

Deu Martins, foi a seguinte: 

  - Áreas Curriculares Disciplinares (incluindo alunos NEE): 165 utilizações 

  - Apoios educativos e tutorias (incluindo alunos NEE): 46 utilizações 

  - Unidade: 18 utilizações 
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A utilização da BE pelos professores em contexto de sala de aula, na EB1/JI de Pias, foi a 

seguinte: 

  - Áreas Curriculares Disciplinares - 26 utilizações 

 

Número de requisições para empréstimo domiciliário, na Escola Secundária de Monção: 

  Professores/funcionários 

  - Livros: 35 

  - DVDs: 8 

  Alunos 

  - Livros: 93 

  - DVDs: 2 

 

Número de requisições para empréstimo domiciliário, na Escola Básica Deu-la-Deu Martins: 

  Alunos: 

  - Livros: 376 

  - DVDs: 6 

  Professores e funcionários: 

  - Livros: 42 

  - DVDs: 2 

 

Número de requisições para empréstimo domiciliário, na Escola EB1/JI de Pias:  

  Livros: 524 

 

Empréstimo entre as bibliotecas do Agrupamento: 6 livros 

 

    A frequência da BE/CRE, na Escola Secundária de Monção, ao longo do ano letivo, por 

parte dos alunos, foi de 203 utilizações por dia (valor calculado por amostragem, cada vez que 

um aluno entra na biblioteca, corresponde a uma utilização), distribuídas do seguinte modo: 

36% estudo; 2% trabalho de grupo; 1% audiovisuais; 49% lazer e 9% informática, 1% 

requisição de livros e 2% atividade letiva. 

    A frequência da BE/CRE, na Escola Básica Deu-la-Deu Martins, ao longo do ano letivo, 

por parte dos alunos, foi de 185 utilizações por dia (valor calculado por amostragem), 

distribuídas do seguinte modo: 26% estudo; 10% trabalho de grupo; 5% audiovisuais; 30% 
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lazer; 15% informática; 4% requisição de livros e DVDs; 5% atividades letivas 5 % não 

identificam a valência utilizada. 

 

   Nas bibliotecas do agrupamento, os alunos tiveram durante o ano, com exceção de casos 

pontuais, que foram prontamente resolvidos, um comportamento adequado à utilização deste 

espaço. 

   O envolvimento da Comunidade Escolar nas atividades da BE/CRE foi Muito Bom. 

   Na biblioteca da Escola Básica Deu-La-Deu Martins seria importante restituir à biblioteca a 

área que lhe foi retirada para constituir a atual sala de aulas número vinte e sete para separar 

melhor as várias valências da biblioteca e, assim, evitar que um utilizador que esteja a estudar 

não seja perturbado por outro que esteja, por exemplo, na zona de lazer, na zona de trabalho de 

grupo ou na zona de informática. Esta proximidade das várias valências funcionais é um 

grande constrangimento ao seu bom funcionamento. O número reduzido de computadores 

também dificulta a sua utilização em atividades letivas, como previsto pelas orientações da 

RBE, dado o elevado número de alunos por turma. Finalmente, seria, também, importante 

disponibilizar mais um assistente operacional para apoiar o seu funcionamento na hora do 

almoço. 

    Dada a forte parceria no desenvolvimento de atividades conjuntas entre a biblioteca e o 

grupo de Português do 2º ciclo da Escola Deu-la-Deu Martins, seria muito importante a 

continuação de um professor deste grupo/escola na equipa coordenadora da BE/CRE no 

próximo ano letivo. 

 Para estimular o empréstimo domiciliário seria muito importante promover uma maior 

renovação do fundo documental 

    O Professor Bibliotecário consideraram que as Assistentes Operacionais, que prestaram 

apoio nas bibliotecas do agrupamento, demonstraram um profissionalismo, um empenho e uma 

dedicação excecionais, sendo a sua prestação indispensável para o futuro funcionamento das 

respetivas Bibliotecas. 

    Por último, a equipa coordenadora agradece o apoio que a Direção e as Coordenações de 

Estabelecimento deram a todas as atividades desenvolvidas e o seu contributo para que estes 

espaços se tornassem mais modernos e aptos para realizarem as suas múltiplas funções. 

                                                                                  

                                                           Agrupamento de Escolas de Monção, 15 junho de 2018 

                                                                                        O Professor Bibliotecário 
 

                                                         __________________            
                                                                                           (Fernando Magalhães)                            


