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Regimento Interno - Bibliotecas Escolares do AEP                                    

_____________________________________________________________________________  

Artigo 1º - Definição 

A Rede de Bibliotecas Escolares do Agrupamento de Escolas de Portel é constituída por 6 

espaços disseminados pelos vários estabelecimentos de ensino do concelho de Portel e estão 

vocacionados para a promoção da leitura, das literacias, da cultura bem como no apoio das 

atividades letivas e não letivas, de acordo com o Projeto Educativo do Agrupamento. Cada 

biblioteca escolar é constituída por um conjunto de recursos materiais (instalações e 

equipamentos) e por suportes de informação (escritos, audiovisuais e digitais), organizados de 

modo a facilitar a sua utilização pela comunidade escolar.  

  

Artigo 2º - Objetivos da Biblioteca Escolar 

São objetivos da Biblioteca:  

1- Desenvolver com os docentes um trabalho colaborativo e articulado no âmbito do apoio ao 

currículo e de intervenção na ação pedagógica contribuindo para a melhoria dos resultados, o 

sucesso educativo e o combate à exclusão. 

2- Promover a formação para as literacias digitais, da informação e dos média através de 

projetos/atividades que permitam a diversificação de práticas, a exploração de novos 

ambientes, recursos e estratégias de ensino.  

3- Desenvolver projetos ou iniciativas de promoção do livro e da leitura e de atividades de 

treino e aprofundamento da competência leitora. 

4- Estabelecer parcerias (internas e externas) e redes de cooperação com outras escolas, 

bibliotecas e entidades a nível local e nacional. 

5- Contribuir para o envolvimento e mobilização dos pais, encarregados de educação e famílias 

na escola. 

6 - Promover a partilha de recursos entre as escolas/bibliotecas do Agrupamento. 

7- Implementar o Referencial “Aprender com a BE”. 

8 - Assegurar uma boa gestão da coleção e um bom funcionamento das bibliotecas para dar 

resposta às necessidades dos utilizadores e da escola.  

9 - Implementar práticas de avaliação e melhoria nos serviços prestados aos utilizadores.  

10- Desenvolver o processo de aferição do cumprimento dos objetivos e das atividades 

desenvolvidas pela biblioteca, com vista a conhecer os seus impactos nas aprendizagens e na 

escola. 
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Artigo 3º - Utilizadores 

1 – Os utilizadores das bibliotecas escolares do Agrupamento são todos os alunos, docentes, 

assistente operacionais, animadores, técnicos e outros membros da comunidade escolar.   

3 – São direitos dos utilizadores:  

a) Usufruir de todos os recursos e serviços prestados pela biblioteca escolar, constantes deste 

regimento. 

b) Consultar os documentos que se encontram em livre acesso nas estantes.  

c) Participar em todas as atividades promovidas pela biblioteca.  

d) Dispor de um ambiente calmo e agradável, propício à leitura e ao estudo.  

e) Requisitar para leitura domiciliária ou sala de aula os documentos disponíveis. 

 

2 – São deveres dos utilizadores:  

a) Respeitar as normas constantes deste regimento. 

b) Zelar pela manutenção de um ambiente propício ao desenvolvimento das diversas 

atividades que decorrem no espaço da biblioteca e no respeito pelos outros utilizadores. 

c) Utilizar de forma correta de todo o equipamento, mobiliário e recursos que se encontram no 

espaço da biblioteca.  

d) Manter e devolver, em bom estado de conservação, os documentos que lhes são facultados. 

e) Cumprir os prazos estipulados para a devolução dos documentos requisitados. 

f) Comunicar à equipa da biblioteca qualquer estrago nos documentos e/ou equipamentos 

emprestados ou consultados. 

g) Não fazer das instalações espaço de convívio e de conversa perturbadora do bom 

funcionamento das BE. 

 

Artigo 4º - Recursos humanos e materiais 

1– Recursos humanos  

A equipa da Biblioteca Escolar (BE) é coordenada por um professor bibliotecário e é constituída 

por um conjunto de docentes colaboradores que representam a maioria dos graus de ensino e 

departamentos. Nas bibliotecas de maior dimensão constituem ainda recursos humanos da BE 

uma assistente operacional, com formação na área, e que é responsável pela catalogação do 

fundo documental, requisições/empréstimos e outros serviços de apoio.  

a) São atribuições da equipa da Biblioteca:  
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- Elaboração e apresentação em conselho pedagógico de um Plano de Atividades e respetivo 

relatório de execução. 

- Coordenar as atividades que venham a ser desenvolvidas no âmbito da Biblioteca por sua 

iniciativa, ou propostas pelos professores ou outras estruturas do Agrupamento.  

- Organizar as tarefas da catalogação, classificação e indexação de documentos. 

- Levantamento de dados para eventuais estatísticas.  

- Participação em reuniões e atividades relacionadas com a BE. 

- Organização e manutenção do espaço da biblioteca. 

- Orientação/apoio dos utilizadores.  

- Preparação da utilização letiva da biblioteca em conjunto com os docentes interessados e 

com os recursos humanos afetos a cada uma das bibliotecas. 

- Controlo dos empréstimos interbibliotecas.  

     b) São atribuições do animador e/ou assistente operacional:  

- Atendimento aos utilizadores.  

- Controlo da leitura presencial, do empréstimo domiciliário e sala de aula.  

- Controlo do funcionamento e organização do espaço da biblioteca.  

- Planificação e preparação das atividades em conjunto com o professor bibliotecário.  

- Manuseamento e controlo de utilização de recursos de produção e impressão.  

- Tratamento técnico de documentos (registo, carimbagem, cotação, informatização e 

arrumação). 

2 – Recursos materiais  

Nas bibliotecas escolares existe mobiliário específico e equipamentos que constam da Base de 

Dados RBE, atualizada anualmente.  

  

Artigo 5º - Organização e funcionamento   

1 – Espaço físico da biblioteca:  

A Biblioteca Escolar é constituída por diferentes zonas:  

a) leitura informal/ lúdica- espaço de atividades de caráter lúdico, integradas no âmbito da 

biblioteca; 

b) leitura impressa- destina-se à leitura, pesquisa, consulta silenciosa e trabalhos individuais; 

c) vídeo / áudio - destinam-se à visualização de vídeos/filmes, audição de CD’s; 

d) multimédia – espaço onde existem computadores e destina-se à exploração de recursos 

digitais, pesquisa e consulta na Internet, realização de trabalhos de grupo/individuais; 
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e) atendimento – local onde os utilizadores fazem requisições de documentos e recursos, A 

receção destina-se exclusivamente a ser usada pelo professor bibliotecário, assistentes 

operacionais e animadores.  

2- Funcionamento da biblioteca: 

a) A biblioteca escolar funciona de 2ª a 6ª feira num horário a definir no início de cada ano 

letivo. 

b) Os serviços da biblioteca são de livre acesso aos docentes, alunos, assistentes operacionais e 

técnicos do Agrupamento de Escolas de Portel.  

c) O serviço de biblioteca pode também ser acedido pelos pais/encarregados de educação e 

população em geral, quando previamente autorizado pela Direção do Agrupamento e 

comunicado ao professor bibliotecário. 

d)  As turmas acompanhadas pelos docentes poderão utilizar o espaço da BE para atividades 

letivas. Cada docente fica responsável pelos recursos que utiliza com a sua turma durante aula 

que se desenvolve no espaço da biblioteca. Para o efeito, o docente responsável pela turma 

deve marcar a sessão, preferencialmente, com 48 horas de antecedência, junto de qualquer 

membro da equipa da biblioteca para melhor responder às solicitações. 

e) Os documentos em livre acesso, depois de consultados, não devem ser colocados nas 

estantes, mas sim nos locais próprios para o efeito.  

f) Não é permitida a entrada no espaço da biblioteca do seguinte material: mochila, sacos, 

pastas, sem autorização prévia dos membros da equipa presente;  

g) As instalações da BE não podem ser utilizadas para outros fins sem autorização prévia.  

 

Artigo 6º - Empréstimos do fundo documental  

1. O fundo documental da Biblioteca Escolar é constituído pelos seguintes tipos de 

documentos:  

a) Monografias   

b) Obras de referência (dicionários, prontuários, enciclopédias e atlas) 

c) Audiovisuais (CD’s audio, DVD’s, vídeos, CDrom´s) 

d) Publicações periódicas  

e) Materiais manipuláveis  

f) Ebooks. 

1.1 Empréstimo temporário para a sala de aula:  

a) O empréstimo tem a duração da aula, termina com a cessação da mesma e exige uma 

requisição por parte do utilizador (aluno ou docente).  

a) Os professores podem requisitar, para uso na sala de aula, qualquer tipo de documento. 
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b) Os alunos podem requisitar monografias, publicações periódicas e obras de referência para 

uso na sala de aula. As monografias de leitura obrigatória (Plano Nacional de Leitura), obras de 

referência e publicações periódicas deverão dar entrada no próprio dia da sua requisição. 

1.2 Empréstimo domiciliário:  

a) Toda a comunidade escolar pode beneficiar do empréstimo domiciliário, o implica uma 

requisição. 

b) Cada utilizador só pode requisitar dois documentos de cada vez, podendo o empréstimo ser 

renovado a seu pedido, até três vezes.  

c) A equipa da biblioteca poderá solicitar a devolução antecipada de qualquer obra, no caso de 

necessidade urgente de utilização para atividades letivas.  

d) Só podem ser requisitados os seguintes documentos: obras de literatura portuguesa, 

infantil/juvenil, literatura geral.   

e) As obras de literatura portuguesa, infantil/juvenil e literatura geral podem ser requisitados 

por um prazo de 8 dias. O empréstimo destas obras está condicionado pela sua utilização nas 

atividades letivas. 

f) Caso o utilizador não respeite os prazos de entrega, previsto na alínea d), ficará impedido de 

proceder a nova requisição, enquanto a situação não for regularizada. 

g) Em caso de perda ou dano do material requisitado, seja ele qual for, o utilizador deverá 

repor o mesmo documento. Caso seja impossível, deverá reparar o dano com um documento 

similar, indicado pelo professor bibliotecário, ou pagar o valor do documento danificado.  

h) As BE reservam-se o direito de recusar novo empréstimo domiciliário, enquanto não for 

indemnizada do prejuízo resultante da não restituição ou da deterioração dos livros 

emprestados a um dado utilizador. 

1.3 Empréstimo interbibliotecas: 

a) Este serviço destina‐se a rentabilizar o fundo documental pertencente a cada uma das 

bibliotecas, proporcionando uma resposta concreta às necessidades de informação que não 

podem ser satisfeitas pelo fundo documental existente em cada uma delas. 

b) A requisição/levantamento/devolução dos documentos é sempre da responsabilidade do 

professor bibliotecário mediante solicitação dos docentes. 

c) O empréstimo fica sempre condicionado à disponibilidade das obras solicitadas, de acordo 

com a planificação efetuada para a biblioteca a que pertencem as obras. 

 

Artigo 7º Equipamentos multimédia/informático/internet 

1. Todos elementos da comunidade escolar têm o direito de utilizar o material informático da 

biblioteca.  
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2. Para utilizar os computadores, o utilizador terá que se dirigir ao balcão de atendimento e 

solicitar o serviço ao docente/assistente operacional. Qualquer anomalia detetada durante o 

período de utilização será da responsabilidade do utilizador. 

3.Os utilizadores poderão, na zona de produção multimédia e trabalho de grupo, elaborar os 

seus trabalhos em vários suportes (multimédia, suporte papel, …). 

4.Têm prioridade os alunos que pretendam realizar trabalhos curriculares. 

5. Os utilizadores devem guardar documentos produzidos durante a sessão de trabalho num 

disco amovível ou enviar por mail e apagar os mesmos do computador no fim da sessão. 

6. O uso da Internet destina-se a atividades de pesquisa com interesse curricular/letivo, 

consulta de email, envio de trabalhos. 

7. Não é permitido, em qualquer circunstância: 

a) Alterar a configuração dos computadores ou do software instalado. 

b) Instalar software sem autorização do professor bibliotecário /assistente operacional. 

c) Utilizar os computadores para jogos que não se enquadrem no currículo.  

8. O desrespeito por estas normas conduz a uma penalização, que poderá ir até à proibição 

total da utilização do respetivo equipamento. 

 

Artigo 8º Equipamento Audiovisuais 

1. Não é permitido o visionamento e/ou audição de documentos que não pertençam à BE, 

salvo devidamente autorizado pelo professor bibliotecário. 

2. A seleção do documento audiovisual é feita pelo utilizador, mediante o acesso livre às capas, 

que depois solicita o CD ou DVD junto do balcão de atendimento. 

3. Para visualização de um filme, os utilizadores deverão possuir tempo livre de pelo menos 45 

minutos e deverão utilizar auriculares/auscultadores. 

4. Depois de terminada a visualização, os utilizadores devem informar o assistente operacional 

para este arrumar o material.   

 

Artigo 9º Outros equipamentos 

1. Equipamentos como projetor, máquina fotográfica, máquina de filmar, etc. destinam-se ao 

uso da comunidade escolar e deverão ser requisitados na BE. 

2. Os tablets podem ser utilizados em duas situações: 

a) em utilização livre na biblioteca para ler ebooks para promoção da literacia digital, ler 

revistas e jornais.  

b) em sala de aula. Neste caso, os tablets deverão ser requisitados pelo docente.  
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3. Para que se utilize livremente um tablet, o utilizador deverá dirigir-se à BE e proceder à 

respetiva requisição, a qual responsabilizará o utilizador pelo uso do equipamento. 

4. A utilização livre do tablet será efetuada no espaço da Biblioteca, numa zona restrita. 

5. O tablet deverá ser manuseado com cuidado, tendo em conta que é um aparelho portátil e 

sensível. Qualquer avaria ou problema identificado deve ser comunicado imediatamente ao 

assistente operacional da BE ou ao professor bibliotecário. 

6. No final da utilização, o tablet deverá ser entregue ao assistente operacional, que efetuará 

uma análise sobre o estado do equipamento. 

7. Em caso de qualquer anomalia resultante de um incorreto manuseamento, o utilizador será 

responsabilizado pelos seus atos. 

8. Em caso algum poderão ser instalados novos aplicativos no aparelho, sem autorização 

prévia do professor bibliotecário.  

 

Artigo 10º - Disposições finais 

1 - Não é permitido o consumo de alimentos ou bebidas no espaço da BE.  

2 - A reprodução de documentos impressos é da responsabilidade do utilizador.  

3 - Não são permitidas reproduções integrais de obras.  

4 – Os casos omissos neste Regimento serão objeto de análise e deliberação por parte da 

Direção do Agrupamento, ouvido o professor bibliotecário.   

 

 


