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CAPÍTULO I 

Artº 1º 

 

As Bibliotecas Escolares do Agrupamento de Escolas de Eugénio de Castro, a da escola sede e 

a da escola E.B. da Solum, a seguir designadas por BE/CRE, são constituídas por um conjunto 

de recursos físicos (instalações, equipamento e mobiliário), humanos (professores, funcionários 

e alunos) e documentais organizados de modo a servirem a comunidade escolar como um 

Centro de Recursos Educativos directamente ligados às actividades curriculares, 

extracurriculares e à ocupação dos tempos livres. 

Sendo parte integrante do processo educativo, a BE/CRE pretende a formação dos alunos, 

enquanto principais utilizadores deste espaço, criando-lhes condições para que sejam 

construtores do seu próprio conhecimento, adquirindo competências e autonomia no domínio da 

informação escrita, audiovisual e multimédia e na produção de documentos em suportes e 

linguagens diversificados. 

Paralelamente, visa poder contribuir para a formação integral, informação e cultura de todos. 

 

Artº 2º 

Objectivos 

 

1- Desenvolver competências e hábitos de trabalho baseados na consulta, no tratamento e na 

produção de informação, nomeadamente pesquisa, selecção, análise, crítica, produção e 

utilização de documentos em diferentes suportes; 

2- Dotar a escola de uma colecção adequada às necessidades curriculares e interesses dos 

utilizadores; 

3- Apoiar as actividades de âmbito curricular disciplinar e não disciplinar; 

4- Promover o gosto pela leitura como instrumento de trabalho e de ocupação de tempos livres; 

5- Criar condições para a fruição literária, científica e artística, proporcionando o 

desenvolvimento da capacidade crítica do indivíduo; 

6- Conservar, valorizar, promover e difundir a cultura; 

7- Preparar as crianças e jovens para a frequência das bibliotecas; 

8- Promover actividades de animação/formação em articulação com todos os elementos da 

comunidade educativa e em condições específicas, com outros elementos da sociedade. 
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CAPÍTULO II 

Artº 3º  

Organização funcional 

 

1- A organização das BE/CRE do agrupamento incumbe a uma equipa educativa com 

competências nos domínios pedagógico, de gestão de projectos, de gestão da informação e das 

ciências documentais cuja composição se encontra definida por portaria ministerial; 

2- O acervo não se encontra ainda pesquisável em catálogo informático pois está a decorrer o 

processo de informatização do fundo documental no programa informático Bibliobase. 

 

Artº 4º  

Espaço 

 

1- A área de cada biblioteca do agrupamento está organizada em diferentes zonas, a saber: 

a) Zona de atendimento;  

b) Zona de leitura informal; 

c) Zona de consulta e estudo; 

d) Zona audiovisual; 

e) Zona de multimedia. 

2- A Biblioteca da escola sede do agrupamento tem, ainda, no seu interior, uma arrecadação de 

uso exclusivo da BE/CRE, sendo a mesma contígua a uma divisão que serve de arquivo aos 

Serviços Administrativos, de acesso reservado ao pessoal administrativo e elementos do Órgão 

de Gestão. 

 

Artº 5º  

Horário de funcionamento 

 

1– O horário de funcionamento da BE será o mais alargado possível sendo afixado no início do 

ano lectivo, nos locais destinados ao efeito; 
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2– Decorrendo das actividades específicas da BE, poderá o professor bibliotecário suspender/ 

condicionar o acesso quando se verificar uma das seguintes situações: 

a) Realização de actividades previamente programadas e calendarizadas; 

b) Sobrelotação. 

c) Sempre que decorram outras actividades que, pela sua especificidade, o justifique. 

 

 

CAPÍTULO III 

Recursos Humanos 

Artº 6º 

 

1- Os serviços das BEs são assegurados por docentes e um assistente operacional, sob a 

coordenação de um professor bibliotecário com formação específica, sempre que possível 

especializada, designado pelo director, segundo a Portaria nº 756/2009 de 14 de Julho; 

2- A Equipa da BE é ainda apoiada por um conjunto de professores colaboradores, no máximo 

doze elementos, dos que apresentam perfil adequado para as respectivas funções, devendo, 

pelo menos, cada um, assegurar um mínimo de duas horas seguidas na BE; 

3- A todos os docentes de serviço à biblioteca, professor bibliotecário e funcionária compete a 

vigilância necessária ao bom desenrolar do serviço, bem como à preservação de todos os 

materiais e equipamentos da sala, durante o seu tempo de serviço; 

4- O docente de serviço à Biblioteca deve permanecer todo o tempo nesse espaço, a menos que 

receba instruções para se apresentar em outro serviço. A não comparência ao serviço levará à 

marcação de falta; 

5- O livro de presenças para os docentes de serviço à Biblioteca encontra-se no balcão de 

atendimento. 

6- Na escola EB da Solum não há uma funcionária de apoio à BE a tempo inteiro. 

 

Artº 7º  

Professor Bibliotecário 

 

1- Os professores bibliotecários responsáveis pela organização e funcionamento das BE/CRE, 

são recrutados mediante concurso público nos termos da legislação aplicável; 
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2- A cada professor bibliotecário cabe, com apoio da equipa das BEs, a gestão da biblioteca do 

agrupamento; 

3- O horário a atribuir ao professor bibliotecário será estabelecido de acordo com a Portaria nº 

756/2009 de 14 de Julho; 

4- O coordenador dos professores bibliotecários é escolhido entre estes e designado pelo 

Director, representando a BE no Conselho Pedagógico, nos termos do regulamento interno.  

 

Artº 8º  

 Funções do Professor Bibliotecário 

 

1- Compete ao professor bibliotecário de acordo com o artigo 3º da Portaria 756/2009 de 14 de 

Julho: 

a) Assegurar serviço de biblioteca para todos os alunos do agrupamento ou da escola não 

agrupada; 

b) Promover a articulação das actividades da biblioteca com os objectivos do projecto educativo, 

do projecto curricular de agrupamento/escola e dos projectos curriculares de turma; 

c) Assegurar a gestão dos recursos humanos afectos à(s) biblioteca(s); 

d) Garantir a organização do espaço e assegurar a gestão funcional e pedagógica dos recursos 

materiais afectos à biblioteca; 

e) Definir e operacionalizar uma política de gestão dos recursos de informação, promovendo a 

sua integração nas práticas de professores e alunos; 

f) Apoiar as actividades curriculares e favorecer o desenvolvimento dos hábitos e competências 

de leitura, da literacia da informação e das competências digitais, trabalhando colaborativamente 

com todas as estruturas do agrupamento ou escola não agrupada; 

g) Apoiar actividades livres, extracurriculares e de enriquecimento curricular incluídas no plano 

de actividades ou projecto educativo do agrupamento; 

h) Estabelecer redes de trabalho cooperativo, desenvolvendo projectos de parceria com 

entidades locais; 

i) Implementar processos de avaliação dos serviços e elaborar um relatório anual de auto -

avaliação a remeter ao Gabinete Coordenador da Rede de Bibliotecas Escolares (GRBE). 

 

Artº 9º 

Equipa da BE/CRE 

 

1- A equipa é constituída por um mínimo de quatro docentes, sendo um deles o professor 

bibliotecário; 
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2- Na constituição da equipa responsável pela BE deverá ser ponderada a titularidade de 

formação que abranja as diferentes áreas do conhecimento de modo a permitir uma efectiva 

complementaridade de saberes;  

3- Os docentes que integram a equipa da biblioteca escolar são designados pelo director do 

agrupamento, ouvidos os professores bibliotecários do agrupamento. 

4- Os professores que integrem a equipa responsável pela BE devem apresentar um perfil 

funcional que se aproxime das seguintes competências: 

a) Competências na área do planeamento e gestão (planificação de actividades, gestão de fundo 

documental, organização da informação, serviços de referência e fontes de informação, difusão 

da informação e marketing, gestão de recursos humanos, materiais e financeiros); 

b) Competências na área das literacias da leitura e da informação; 

c) Competências na área das TIC. 

 

Artº 10º  

Atribuições dos professores da Equipa da Biblioteca 

 

1. Aos elementos das equipas da BE compete: 

a) Elaborar ou rever o seu regimento; 

b) Elaborar e/ou reformular o Plano de Acção; 

c) Elaborar e executar o Plano Anual de Actividades; 

d) Gerir, organizar e dinamizar as respectivas actividades do PAA; 

e) Colaborar com o Professor bibliotecário na Implementação do Modelo de auto-avaliação da 

BE e em todo o processo inerente ao mesmo; 

f) Assegurar o atendimento e registo de todos os utentes.  

 

Artº 11º  

Recrutamento e atribuições dos professores colaboradores  

 

1- Para o recrutamento dos professores colaboradores procede-se anualmente, sendo da 

responsabilidade do órgão de gestão, devendo ter em conta a disponibilidade e a motivação dos 

mesmos para o desempenho das diferentes tarefas da BE/CRE; 

2. Os professores colaboradores da equipa, com funções na BE para complemento de horário, 

cooperam com a equipa em diferentes domínios e tarefas determinadas pelo professor 

bibliotecário: 
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a) atendimento e apoio regular junto dos utilizadores (encaminhamento dos alunos, informação 

sobre os recursos, a organização e os serviços da biblioteca, resposta a perguntas pontuais, 

aconselhamento na selecção de leituras, esclarecimento de dúvidas, etc.) 

b) apoio ao nível da informatização de dados; 

c) difusão de informação (produção de bibliografias de suporte às diferentes disciplinas;  

elaboração do jornal, blogue, moodle, etc);  

d) ajuda na implementação de programas de promoção da leitura previamente definidos pela 

equipa; 

e) participação no desenvolvimento das actividades de animação pedagógica e cultural 

constantes do Plano Anual de Actividades; 

f) conservação e restauro de materiais; 

g) apoio no tratamento estatístico de dados. 

 

Art. 12º 

Atribuições da Auxiliar de Acção Educativa 

 

1- Proceder à limpeza e manter o asseio do espaço da BE/CRE e da arrecadação; 

2- Promover comportamentos adequados dos alunos na Biblioteca e fazer respeitar as normas 

escritas e/ou afixadas; 

3- Fazer a abertura do livro de ponto existente na BE, registar e comunicar as faltas dos 

professores em serviço na BE/CRE; 

4- Manter a vigilância do património da BE/CRE, nomeadamente: 

- verificar a colocação dos livros nas prateleiras e nos locais correctos; 

- verificar  a colocação de DVD(s), CD(s), cassetes-vídeo e restante material na 

respectiva estante dos armários; 

- manter os livros organizados nas estantes; 

-solicitar a presença da pessoa responsável pelas avarias técnicas ou de manutenção, 

em situações que careçam da mesma. 

- Zelar pelo material e espólio da arrecadação; 

5- Colaborar no inventário do material de desgaste da biblioteca;  

7- Colaborar na decoração da biblioteca para datas específicas (pintura, recorte…) 
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6- Transmitir aos docentes em serviço na BE/CRE, as informações de serviço comunicadas pelo 

órgão de direcção, coordenador e/ou  professor bibliotecário  

7-Assegurar o atendimento e os diversos registos em parceria com os professores  em serviço 

na BE. 

8- Colaborar na decoração da biblioteca para datas específicas (pintura, recorte, e afixação dos 

elementos decorativos); 

9- Comunicar ao Coordenador da BE/CRE todas as situações anómalas e mantê-lo informado 

do serviço realizado.  

 

 

CAPÍTULO IV 

Organização e Gestão dos Recursos de Informação 

 

Artº 13º 

Organização 

 

1- A documentação está organizada de acordo com grupos genéricos de suporte de informação 

funcionando em sistema de livre acesso pelo utilizador; 

2- Toda a documentação está arrumada por assuntos, segundo a classificação numérica da 

tabela CDU (Classificação Decimal Universal): 

0 - Generalidades  
1 - Filosofia / Psicologia 
2 - Religião / Teologia 
3 - Ciências Sociais / Sociologia / Política / Educação 
4 - (classe vazia) 
5 - Matemática / Ciências Naturais 
6 - Ciências Aplicadas / Medicina / Engenharia 
7 - Arte / Desporto 
8 - Linguística / Literaturas 
9 - História / Geografia 
 

3- Os documentos não-livro são apresentados em local específico, estando arrumados pelos 

mesmos princípios do ponto dois deste artigo; 

4- Para gestão de todos os recursos de informação da BE e pesquisa dos utilizadores utiliza-se o 

software Bibliobase; 

5- Todas as acções referentes ao processo de tratamento técnico documental encontram-se 

registadas no Manual de Procedimentos do Tratamento Técnico Documental (em reformulação); 

6- A Equipa procede anualmente à actualização e reformulação do Manual de Procedimentos; 
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7- A BE da escola sede faz a difusão da informação nos placards próprios existentes na sala dos 

professores, na sala de convívio dos alunos e entrada da biblioteca, bem como através do seu 

Jornal de Parede, do blogue, da disciplina Moodle e do boletim “Ecos da Bibliotec@”.  

8- Na EB da Solum a informação é difundida através do Jornal Escolar e da disciplina Moodle. 

 

 

CAPÍTULO V 

Art.º 14º 

Acesso 

 

1- O acesso à biblioteca é livre e gratuito para toda a comunidade escolar sendo utilizada de 

forma autónoma para leitura, estudo e actividades relacionadas com o desenvolvimento de 

capacidades em literacia da informação; 

2- Em horário escolar, todos os recursos e serviços da BE se encontram à disposição da 

comunidade educativa, contudo a circulação de elementos exteriores à escola carece de 

autorização prévia do Director do agrupamento; 

3- A biblioteca deve dispor de local apropriado para consulta e leitura de obras; 

4- A utilização da BE ou do seu espaço físico para qualquer actividade não prevista nos números 

anteriores carece de requisição antecipada; 

5º- O acesso à BE pode ficar suspenso por decisão do professor bibliotecário nas situações 

descritas no artigo número cinco deste regimento. 

 

Artº 15º  

Lotação 

 

1- A lotação máxima das diferentes zonas é: 

a) Zona de multimédia – 2 utilizadores por computador; 

b) Zona de leitura audiovisual – 4 utilizadores por cada aparelho/TV.No caso da actividade ser 

em grupo turma não se aplica esta lotação, desde que acompanhados por um professor; 

c) Zona de consulta documental – uma turma ( cerca de  20 utilizadores, obedecendo ao número 

de cadeiras que se encontram em cada mesa; 

d) Zona de leitura informal – 4 utilizadores. 
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Artº 16º 

Direitos dos Utilizadores 

 

1- Frequentar a BE/CRE 

2- Usufruir de todos os recursos e serviços prestados pela BE/CRE constantes deste regimento; 

3- Apresentar críticas e sugestões relativas ao funcionamento da Biblioteca ou apresentar 

propostas de actividades; 

4- Consultar livremente o catálogo, logo que esteja informatizado e haja recursos informáticos 

disponíveis; 

5- Consultar em regime de livre acesso todas as publicações; 

6- Requisitar o material não livro (cassetes áudio e vídeo, CDs; CD-Roms e DVDs) seguindo as 

normas previstas; 

7- Requisitar documentos do acervo para consulta domiciliária ou para a sala de aula segundo 

as normas vigentes neste regimento; 

8- Requisitar para fotocopiar na reprografia, qualquer obra que não possa sair da biblioteca (não 

integrais), com uma antecedência de 24 horas; 

9- Participar em todas as actividades da Biblioteca; 

10- Usufruir de um ambiente calmo e agradável, propício à leitura e ao estudo. 

 

Artº 17º 

Deveres dos Utilizadores 

 

1- Todos os utilizadores da BE têm o dever de: 

a) Cumprir as normas estabelecidas neste Regulamento; 

b) Entrar ordeiramente; 

c) Não consumir bebidas e alimentos; 

d) Manter e fazer manter o silêncio; 

e) Fazer correctamente a sua inscrição; 

f) Contribuir para o bom ambiente nas várias zonas funcionais; 

g) Zelar pela conservação do património da BE; 

h) Comunicar qualquer anomalia detectada; 

i) Não alterar o posicionamento do equipamento e do fundo documental; 
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j) Ser cumpridor quanto à devolução das obras requisitadas e já lidas/consultadas; 

l) Acatar todas as instruções/indicações emanadas por qualquer membro da equipa (Professor 

bibliotecário, professores ou funcionário); 

m) Não utilizar o telemóvel no espaço da BE/CRE e mantê-lo em silêncio; 

n) Preencher os impressos necessários à utilização de todo e qualquer tipo de equipamento e/ou 

fundo documental. 

 

Artº 18º  

(Zona de leitura informal) 

 

1- Todo o fundo documental existente pode ser lido ou consultado, tendo os utilizadores livre 

acesso às estantes; 

2- As revistas e jornais devem ser colocados no expositor e a Banda Desenhada na caixa de 

álbuns; 

3- Para que a ordem de arrumação dos livros nas estantes não se altere, os leitores devem 

colocar as obras acabadas de consultar no local devidamente sinalizado para o efeito. 

 

Artº 19º  

Zona de consulta documental 

 

1- Os utilizadores podem consultar em regime de livre acesso todas as obras e dossiês 

temáticos; 

2- Depois de lidas e/ou consultadas, as obras não devem ser recolocadas nas prateleiras, mas 

sim no local devidamente assinalado na BE / CRE; 

3- Os documentos retirados dos dossiês temáticos devem ser entregues ao responsável pelo 

atendimento. 
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Artº 20º 

Leitura domiciliária -Acervo requisitável  

 

1- Todo o acervo da BE é passível de ser requisitado para leitura domiciliária, à excepção das 

obras de referência: 

a) Atlas; dicionários; enciclopédias; exemplares únicos; obras únicas de elevada procura. 

b) Documentos em suporte diferente do papel; 

2- Pontualmente, poderão os serviços da BE / CRE suspender, temporariamente, o empréstimo 

domiciliário de algumas obras necessárias ao desenvolvimento/execução de trabalhos de turma 

ou projectos; 

3- Poderão usufruir do empréstimo domiciliário: alunos, professores e funcionários do 

Agrupamento; outros utilizadores desde que devidamente autorizados pelo órgão de gestão do 

Agrupamento; 

4- Os livros podem ser requisitados por um período de cinco dias úteis; 

5- Cada utilizador poderá requisitar um livro de cada vez e o empréstimo poderá ser renovado a 

seu pedido, desde que não haja outros leitores em lista de espera. 

 

Artº 21º  

Leitura em sala de aula - Acervo requisitável  

 

1- Todo o acervo da BE é passível de ser requisitado para uso em sala de aula, cuja requisição 

deverá ser da responsabilidade do professor que a solicitou; 

2- Os documentos em suporte diferente do papel só poderão ser requisitados por professores. 

 

Artº 22º  

Requisição  

 

1- As obras para leitura domiciliária ou para sala de aula são requisitadas no balcão de 

atendimento geral; 
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2- As obras para utilização na sala de aula não podem ser levadas para fora da escola; 

3- Caso os professores necessitem de um documento em material não livro, para consulta 

domiciliária, devem apresentar a situação ao Professor bibliotecário da BE, podendo ser 

concedido o empréstimo pelo tempo necessário, acordado entre ambos; 

4- Embora os manuais não façam parte do fundo documental da BE, podem ser requisitados por 

todos os utilizadores da BE por um mínimo de tempo possível, para uso em sala de aula; 

5- O material não passível de ser requisitado para leitura domiciliária poderá sair da biblioteca 

durante um período mínimo de tempo para ser fotocopiado na reprografia da escola; 

6- Não são permitidas fotocópias integrais de livros. 

 

Artº 23º  

Devolução 

 

1- As obras para utilização na sala de aula devem ser devolvidas no dia da requisição; 

2- As obras para leitura domiciliária devem ser devolvidas no prazo de cinco dias úteis; 

3- A requisição domiciliária de uma obra pode ser renovada duas vezes, desde que esta não 

tenha sido, entretanto, solicitada por outro utilizador; 

4- O atraso na devolução de um livro no prazo estabelecido dará lugar a uma informação escrita 

ao Director de Turma, resultante do levantamento mensal das requisições domiciliárias; 

5- Em casos abusivos de posse prolongada de documentos, só poderão ser requisitadas novas 

obras no caso de já terem sido devolvidas as anteriormente requisitadas; 

6- Mensalmente, será feito um levantamento dos livros que não foram entregues dentro do prazo 

devido, e tomados os procedimentos definidos no ponto quatro deste artigo; 

7- Caso se verifique que a obra sofreu qualquer deterioração por mau uso, ou mesmo extravio, 

enquanto se encontrava sob a responsabilidade do utilizador, este terá de oferecer uma nova à 

biblioteca ou igual valor em numerário; 

8- Todas as obras requisitadas para leitura domiciliária deverão ser entregues até às duas 

últimas semanas anteriores ao final de cada ano lectivo, data a partir da qual não é permitido 

fazer requisições que impliquem a saída de livros das Escolas.  
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Artº 24º 

Equipamento Informático e multimédia  

 

1- A BE/CRE da Escola sede é servida por sete computadores e um scanner para uso dos 

alunos, dois computadores  e um aparelho multifunções na área de atendimento, um projector de 

vídeo, duas televisões, dois leitores de  DVD e um de VHS, oito auscultadores; 

2- Na BE/CRE da EB da Solum há quatro computadores para o trabalho e lazer dos alunos e um 

computador na área de atendimento, uma impressora, uma multifunções, um projector de vídeo,  

uma televisão, um vídeo e  uma máquina fotográfica. 

 

Artº 25º 

Requisição/Utilização do equipamento  

 

1- Na BE/CRE, a utilização do equipamento informático é precedida de inscrição ao balcão de 

atendimento, devendo o utilizador especificar o que pretende fazer; 

2- Cada inscrição para os computadores tem a duração mínima de quinze minutos e máxima de 

quarenta e cinco minutos e a utilização pode ser individual ou em grupo de dois elementos; 

3- Não é permitida a pesquisa e a navegação em sítios não apropriados ao sistema educativo. 

Se tal acontecer, o utilizador ficará impedido de utilizar esse recurso, fora do contexto de aula, 

durante o período de uma semana; 

4- Têm prioridade na utilização dos computadores os utilizadores que pretendam realizar 

actividades solicitadas no âmbito curricular; 

5- Nos computadores com ligação à Internet só são permitidos jogos de computador 

previamente instalados ou colocados nos favoritos, na pasta Jogos educativos; 

6- É expressamente proibido: 

a) a instalação de qualquer tipo de software; 

b) a alteração de qualquer configuração; 

c) aceder ao Messenger, Chat, Youtube e email sem autorização ou acompanhamento do 

professor. 

7- Só podem estar sentados dois alunos por computador; 

8- O utilizador poderá continuar a utilizar o computador para além do tempo de inscrição, desde 

que não haja inscrições de outros utilizadores para os tempos seguintes; 
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9- Os professores que pretendam trabalhar com os seus alunos num determinado projecto, 

recorrendo à Internet ou à bibliografia existente devem, não só requisitar esse serviço com 

antecedência na Biblioteca, como também acompanhar os alunos, caso tal situação seja 

possível, mantendo-se com eles até final da utilização; 

10- Os professores devem, sempre que possível, orientar os alunos nas suas pesquisas, 

indicando-lhes os sítios a consultar por escrito; 

11- Para imprimir os seus trabalhos, os utilizadores, deverão solicitar o apoio do professor e/ou 

funcionário; 

12- Caso se detecte algum problema resultante da má utilização do equipamento, será chamado 

à responsabilidade o utilizador que o requisitou, ficando este obrigado a pagar a reparação, se 

for caso disso;  

13- Para utilizar a zona audiovisual, o aluno deverá proceder à sua inscrição, posteriormente irá 

seleccionar o filme que pretende; 

14- De seguida deve informar o atendimento para proceder ao registo do material e iniciar a 

utilização do mesmo; 

15- No final da sessão, o utilizador deve desligar correctamente o aparelho e entregar o filme no 

atendimento; 

16- Por qualquer dano intencional causado, o autor será responsabilizado; 

17- Todas as anomalias de funcionamento dos equipamentos e danos verificados devem ser 

imediatamente comunicados à funcionária. Os utilizadores que não cumprirem esta 

determinação poderão vir a ser responsabilizados e penalizados pelos danos causados; 

18- Caso se verifique perturbação do bom ambiente de trabalho e lazer da biblioteca por parte 

dos utilizadores destas secções, estes serão inibidos de as utilizar e convidados a sair da 

biblioteca; 

19- O desrespeito das normas estabelecidas conduz a uma penalização que pode ir até à 

proibição total da utilização do respectivo equipamento, consoante a gravidade da situação. 

 

 

CAPÍTULO VI 

Artº 26º 

Articulação Curricular da Biblioteca com as Estruturas Pedagógicas e Docentes 

 

1– A equipa da BE elaborará anualmente um Plano de Actividades (PAA), enquadrado no Plano 

de Acção e que integrará o Plano Anual de Actividades do Agrupamento, colaborando com os 

departamentos curriculares e com os professores em geral, de forma a integrar a Biblioteca no 
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currículo executando, com alunos e professores, actividades e projectos para o desenvolvimento 

de competências e de hábitos de leitura; 

2– Todas as actividades constantes do PAA deverão ser planificadas de acordo com os 

seguintes itens: Objectivos; Competências a desenvolver; Metodologia; Recursos; 

Calendarização; Avaliação. 

3– As actividades a desenvolver na BE, envolvendo o grupo turma, em tempo lectivo, deverão 

ser planificadas colaborativamente pela coordenadora da BE e pelo professor da turma, de 

acordo com os  itens do PAA; 

4– A equipa da BE elaborará anualmente um relatório das actividades desenvolvidas; 

5– A consecução das actividades dependerá dos recursos humanos, materiais e financeiros 

indispensáveis à sua concretização. 

 

ARTIGO 27º  

Política Documental de Agrupamento 

1- A política documental da Escola será definida pelos professores bibliotecários e respectivo 

director, após auscultados o Conselho Pedagógico, os professores, os alunos e a restante 

comunidade educativa, devendo estar de acordo com: 

a) O Currículo Nacional; 

b) O Projecto Curricular do agrupamento; 

c) O Projecto Educativo do agrupamento; 

d) O equilíbrio entre os níveis de ensino existentes na Escola; 

e) As necessidades educativas especiais e as origens multiculturais dos alunos; 

f) As áreas curriculares, extracurriculares e lúdicas; 

g) O equilíbrio entre todos os suportes, que, de uma maneira geral, deve respeitar a 

proporcionalidade de 1:3, relativamente ao material livro e não livro; 

h) Obtenção de um fundo documental global equivalente a 10 vezes o número de alunos; 

i) As áreas do saber, respeitando as áreas disciplinares; 

2- Todos os documentos adquiridos pela escola serão registados na BE e receberão o 

respectivo tratamento documental; 

3- Os documentos obtidos pela escola (oferta, permuta ou compra e PNL) devem situar-se no 

espaço da BE, sem prejuízo de haver requisições a médio e a longo prazo, devidamente 

justificadas; 

4- A BE reserva-se ao direito de proceder ao desbaste da colecção sempre e quando está em 

causa o cumprimento do Plano de Desenvolvimento da Colecção aprovado. 
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CAPÍTULO VII 

Artº 28º 

Parcerias 

 

1- Manter e aprofundar as parcerias já existentes, nomeadamente: 

- com a RBE (Rede de Bibliotecas Escolares); 

- com a Rede Concelhia das Bibliotecas Escolares (protocolo assinado em 8/10/ 2008); 

- com a Biblioteca Municipal de Coimbra; 

- com o SABE (Serviço de Apoio às Bibliotecas Escolares); 

-outras parcerias a promover (nomeadamente com as associações de pais e 

Encarregados de Educação do Agrupamento). 

 

Artº 29º 

(Disposições finais) 

 

1- Serão divulgadas as obras adquiridas de novo, bem como qualquer outra informação 

pertinente; 

2- O presente Regimento deverá ser aprovado em conselho Pedagógico e divulgado por toda a 

comunidade; 

3- A equipa da BE reúne ordinariamente quatro vezes por ano: uma vez no início de cada 

período e uma no final do terceiro período; 

4- De todas as reuniões são lavradas actas; 

5- Todas as situações omissas no presente Regulamento serão discutidas e resolvidas pelos 

professores bibliotecários e/ou pelo Órgão de Gestão. 

 

                                As Profs Bibliotecárias  Maria João e Paula Fidalgo 

         2009/2010 

 


