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Nota prévia:  
Este documento corresponde a um trabalho de grupo apresentado na Unidade 
Curricular “Desenvolvimento e Gestão de Colecções” do Curso de Mestrado em 
Gestão da Informação e Biblioteca Escolares. 
 
Trata-se de um documento exemplificativo do levantamento de dados a realizar 
numa Biblioteca Escolar quando queremos identificar, de forma exaustiva, as 
necessidades dos utilizadores.  

 
 

 

Tarefa: Identificar as necessidades dos utilizadores 

 A – Como traçar o perfil dos potenciais utilizadores da BE/CRE? 

 B – Dados necessários? 

 C – Recolha de dados (procedimentos) 

 D – Meios/instrumentos utilizados na obtenção de dados. 

 

O desenvolvimento de uma política de gestão de colecções implica previamente a 

recolha de dados sobre as necessidades dos utilizadores bem como saber logicamente a 

resposta que a BE dá a essas necessidades. 

Além da bibliografia recomendada, relembramos as orientações da Rede de 

Bibliotecas Escolares no que diz respeito à selecção, organização e desenvolvimento do 

fundo documental: 

“Esta selecção deve ser feita respeitando os seguintes aspectos: 

a. Currículo Nacional; 
b. Projecto Curricular da Escola; 
c. Objectivos definidos no Projecto Educativo da Escola; 
d. Equilíbrio entre os níveis de ensino existentes na escola; 
e. Necessidades educativas especiais e as origens multiculturais dos alunos;  
f. Equilíbrio entre as áreas curricular, extracurricular e lúdica; 
g. Equilíbrio entre todos os suportes, que de uma maneira geral deve respeitar 

a proporcionalidade de 3:1 relativamente ao material livro e não livro; 
h. Equilíbrio entre todas as áreas do saber, respeitando essencialmente as 

áreas disciplinares/temáticas e de referência e o número de alunos que as 
frequentam; 

i. Objectivo de alcançar um fundo global equivalente a 10 vezes o nº de 
alunos.”1 

 
 

                                                 
1
 Documento de apoio à organização e Desenvolvimento do Fundo Documental, Rede de Bibliotecas Escolares 

 (2007) . Disponível em www.rbe.min-edu.pt. 
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Tendo por base estes princípios gerais, propomos a aplicação de instrumentos 

que permitam a recolha de dados correspondentes à identificação do perfil dos 

utilizadores, a sua apreciação dos serviços e espaços da BE, e a identificação das suas 

necessidades.  

 

1. Perfil dos utilizadores 

Para definir o perfil dos utilizadores é necessário previamente caracterizar a escola e 

o meio envolvente, bem como a sua política educativa, definida nos documentos 

oficiais produzidos internamente. 

 

 

A – População escolar e caracterização do meio  

Dados a recolher Fontes Instrumento a 

utilizar 

Caracterização da escola: 

- caracterização do meio em que a escola está 

inserida: aspectos demográficos, económicos, 

sociais e culturais; 

- linhas orientadoras do PEE 

- enquadramento da Biblioteca Escolar 

 

PROJECTO EDUCATIVO 

DA ESCOLA 

 

 

 

 

(recolha directa) 

N.º total dos alunos da escola  

- Total de rapazes 

- Total de raparigas 

- Faixas etárias 

Serviços Administrativos 

(Estatísticas) 

 

 

 

(recolha directa) 

Distribuição dos alunos: 

- por ano de escolaridade 

- por turma  

- por curso/área de estudos 

- n.º de alunos com NEE 

- n.º de alunos provenientes de minorias étnicas, 

religiosas ou culturais. 

Serviços Administrativos 

(Estatísticas) 

 

 

Directores de Turma 

Secção de Apoio Educativo 

 

 

 

 

 

(recolha directa) 

Professores 

- distribuição por grupos de docência e ciclos de 

ensino 

- total de professores 

- total de professoras 

 

 

Serviços Administrativos 

(Estatísticas) 

 

 

 

 

(recolha directa) 
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- categoria profissional 

Pessoal não docente 

- n.º total de elementos 

- total de elementos do sexo masculino 

- total de elementos do sexo feminino 

- faixas etárias 

- habilitações literárias 

- categoria profissional 

 

 

 

Serviços Administrativos 

(Estatísticas) 

(recolha directa) 

 

 

 

 

(recolha directa) 

Associação de Pais e Encarregados de Educação 

- n.º de membros 

- correlação com os níveis de ensino frequentados 

pelos educandos 

 

Associação de Pais 

 

 

(recolha directa) 

 

 

 

 

B – Caracterização da política educativa da escola 
 

Dados a recolher Fontes Instrumento 

a utilizar 

Público-alvo 

Oferta curricular  

- cursos/- áreas curriculares 

- n.º de turmas por curso/área 

curricular 

- currículos das disciplinas  

Serviços 

Administrativos 

(Estatísticas) 

 

Análise dos programas 

(bibliografias)  

 

 

(recolha 

directa) 

 

 

 

 

Coordenadores de 

Departamento 

Projecto Educativo Documento oficial (recolha 

directa) 

 

Projecto Curricular de Escola Documento oficial (recolha 

directa) 

 

Projectos Curriculares de Turma Documento oficial (recolha 

directa) 

 

 

Área de projecto (temáticas) 

 

Documento oficial 

 

Entrevista  

 

Directores de 

turma 

Coordenadores de 

curso / docentes 

 

Estudo Acompanhado  

( conceptualização do projecto) 

 

Documento oficial 

 

 

 

Entrevista 

Directores de 

turma 

Coordenadores de 

curso / docentes 

Formação Cívica  

(conceptualização do projecto) 

 

Documento oficial 

 

 

Directores de 

turma 
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 Entrevista Coordenadores de 

curso / docentes 

 

Projectos e Clubes 

(temáticas e linhas de 

desenvolvimento) 

 

Documento oficial 

 

Planificações 

 

 

Recolha 

directa 

Entrevista 

 

 

Coordenador dos 

clubes/projectos 

Docentes 

responsáveis por 

cada clube 

 

 

 

 

C - Alunos2 

Dados a recolher Fontes Instrumento a aplicar 

Alunos que frequentam a BE 

(utilizadores reais) 

Estatísticas da BE Recolha directa 

Apropriação dos recursos 

- requisição domiciliária 

- requisição presencial 

 

Estatísticas da BE 

 

Recolha directa 

Comportamento dos alunos em 

relação aos vários tipos de 

suportes existentes 

 

 

 

 

 

Inquérito por questionário a uma 

amostra da população 

Frequência da BE 

- serviços solicitados 

- materiais requisitados/ tipo de 

suporte 

 

Estatísticas da BE 

 

 

Inquérito por questionário a uma 

amostra da população 

Avaliação da colecção 

- pertinência e qualidade da 

colecção 

- grau de satisfação relativamente 

aos materiais disponíveis 

 (relação temática/suporte) 

- identificação das temáticas e 

suportes mais utilizados 

 

 

 

Estatísticas da BE 

 

 

 

 

Inquérito por questionário a uma 

amostra da população 

 

                                                 
2
 Os critérios a utilizar aplicam-se ao Ensino Secundário, sofrendo adaptações consoante o nível de ensino e o tipo de 

escola. 
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D - Professores 

Dados a recolher Fontes Instrumento a aplicar 

Professores que frequentam a 

BE (utilizadores reais) 

Estatísticas da BE Recolha directa 

Inquérito por questionário a uma 

amostra da população 

Apropriação dos recursos da 

BE 

- requisição domiciliária 

- requisição presencial 

 

Estatísticas da BE 

 

Recolha directa 

Inquérito por questionário a uma 

amostra da população 

Serviços solicitados 

- materiais requisitados por área e 

tipo de suporte:  

 - actividades pedagógicas 

desenvolvidas em contexto de 

aula e em contexto de aula de 

substituição. 

 

 

Estatísticas da BE 

 

 

Inquérito por questionário a uma 

amostra da população 

Definição do perfil de utilizador 

(indicadores) 

-conhecimento do fundo 

documental da BE 

- utilização pedagógica da BE 

-utilização da BE noutros 

contextos ( lazer, ócio…) 

  

Inquérito por questionário a uma 

amostra da população 

Avaliação da colecção 

- pertinência e qualidade da 

colecção relativamente às 

exigências dos curricula 

- grau de satisfação relativamente 

aos materiais disponíveis  

 (relação temática/suporte) 

- identificação das temáticas e 

suportes mais utilizados em 

contexto pedagógico e noutros 

contextos ( pessoais, lazer, ócio, 

investigação…) 

- adequação dos materiais ( livro 

e não livro) às necessidades dos 

alunos  

- adequação dos materiais ( livro 

 

 

 

Estatísticas da BE 

 

 

 

 

Inquérito por questionário a uma 

amostra da população  

 

Entrevista (coordenadores de 

Departamento, coordenador 

projectos/clubes, coordenador 

TIC, professor do Ensino 

Especial, Conselho Executivo) 
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e não livro) às necessidades dos 

alunos  

 

 

 

 

E – Pessoal não docente e pessoal administrativo 
Dados a recolher Fontes Instrumento a aplicar 

Funcionários que frequentam a 

BE (utilizadores reais) 

Estatísticas da BE Recolha directa 

Inquérito por questionário a uma 

amostra da população 

Apropriação dos recursos da 

BE 

- requisição domiciliária 

- requisição presencial 

 

Estatísticas da BE 

 

Recolha directa 

Inquérito por questionário a uma 

amostra da população 

Serviços solicitados 
- materiais requisitados por área e 
tipo de suporte. 

Estatísticas da BE Recolha directa 
Inquérito por questionário a uma 
amostra da população 

Definição do perfil de utilizador 

(indicadores) 

-conhecimento do fundo 

documental da BE 

-utilização da BE em diferentes 

contextos: formação profissional, 

lazer, ócio, estudo, etc. 

 

Estatísticas da BE 

 

Recolha directa 

Inquérito por questionário a uma 

amostra da população 

Avaliação da colecção 

- conhecimento do fundo 

documental 

- grau de satisfação relativamente 

aos materiais disponíveis  

 (relação temática/suporte) 

 

  

 

Inquérito por questionário a uma 

amostra da população 
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F – Associação de Pais e Encarregados de Educação 
 

Dados a recolher Fontes Instrumento a aplicar 

Pais e encarregados de 

educação que frequentam a BE 

(utilizadores reais) 

Estatísticas da BE Recolha directa 

Inquérito por questionário a uma 

amostra da população 

Apropriação dos recursos da 

BE 

- requisição domiciliária 

- requisição presencial 

 

Estatísticas da BE 

 

Recolha directa 

Inquérito por questionário a uma 

amostra da população 

Definição do perfil de utilizador 

(indicadores) 

-conhecimento do fundo 

documental da BE 

-utilização da BE em diferentes 

contextos: formação profissional, 

lazer, ócio, estudo, auxílio nas 

actividades escolares dos 

educandos, … 

 

Estatísticas da BE 

 

Recolha directa 

Inquérito por questionário a uma 

amostra da população 

Avaliação da colecção 

- conhecimento do fundo 

documental 

- grau de satisfação relativamente 

aos materiais disponíveis  

 (relação temática/suporte) 

 

  

 

Inquérito por questionário a uma 

amostra da população 

 

 

 

 

G – Outros utentes 
 

Dados a recolher Fontes Instrumento a aplicar 

Centro de Formação (docentes 

em acções de formação) 

Pessoal de instituições com as 

quais a BE tem 

protocolos/parcerias  

 

 

Estatísticas da BE 

Recolha directa 

Inquérito por questionário a uma 

amostra da população 
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Apropriação dos recursos da 

BE 

- requisição domiciliária 

- requisição presencial 

 

Estatísticas da BE 

 

Recolha directa 

Inquérito por questionário a uma 

amostra da população 

Definição do perfil de utilizador 

(indicadores) 

-conhecimento do fundo 

documental da BE 

- grau de satisfação relativamente 

aos materiais disponíveis  

 (relação temática/suporte) 

-utilização da BE em diferentes 

contextos: formação profissional, 

lazer, ócio, estudo, 

investigação… 

 

 

 

 

Estatísticas da BE 

 

 

 

Recolha directa 

Inquérito por questionário a uma 

amostra da população 

 

 
 
Notas finais: 
 
Esta proposta de trabalho implica a criação de diferentes instrumentos de recolha e 
análise de dados: 

• folha de recolha de dados 
• inquéritos à população-alvo 
• entrevistas 

 
 
O tratamento destes dados permitirá cruzar informação no que diz respeito a: 

• definição do perfil do utilizador 
• identificação das necessidades de informação face ao currículo , actividades extra-

curriculares e actividades de recreação 
• avaliação da colecção: qualidade, pertinência e satisfação das necessidades dos 

utilizadores 
• avaliação dos serviços da BE: qualidade, pertinência e satisfação das 

necessidades dos utilizadores 
 


