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Regulamento da Biblioteca Escolar  

 

 

PREÂMBULO 

 

ARTIGO 1.º 

(Nota prévia)               

O presente regulamento, elaborado em conformidade com o Regulamento Interno, define as 

regras de organização / gestão e funcionamento da Biblioteca Escolar do Agrupamento de 

Escolas de Águeda, que devem ser conhecidos e respeitados por todos os utilizadores. A 

Biblioteca Escolar funciona na biblioteca sede, Escola Fernando Caldeira e na biblioteca da EB1 

Recardães. 

 

 

CAPÍTULO I 

PRÍNCIPIOS GERAIS 

 

ARTIGO 2.º 

(Definição, objeto e âmbito) 

 

 

1- A Biblioteca escolar é uma estrutura vital do processo educativo essencial ao 

desenvolvimento da missão da escola. A Biblioteca Escolar deve ser entendida como uma 

estrutura pedagógica integrada no processo educativo, polo dinamizador de novos projetos e 

novas práticas pedagógicas, protagonista de mudança e inovação, contribuindo para um Projeto 

de Agrupamento. 

2- A BE disponibiliza a toda a comunidade educativa, em sistema de livre acesso, um 

conjunto diversificado de recursos de apoio às atividades de ensino-aprendizagem, cumprindo 

objetivos curriculares e de suporte a atividades e projetos de âmbito extracurricular, bem como 

recursos informativos e de lazer de forma a responder a necessidades intelectuais e formativas 
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dos membros da comunidade educativa, satisfazendo assim as funções informativa, educativa, 

cultural e recreativa. 

3- Para o efeito a BE gere recursos educativos, integrando espaços dotados de equipamentos 

adequados, onde são recolhidos, tratados e disponibilizados todo o tipo de documentos que 

contribua para o desenvolvimento de atividades de natureza pedagógica, bem como de ocupação 

de tempos livres e de lazer, geradores de competências potenciadoras de cidadãos críticos para a 

sociedade da informação e do conhecimento. 

4- As atividades desenvolvidas e promovidas pela Biblioteca Escolar estão em conformidade 

com as grandes linhas de atuação do Projeto Educativo do Agrupamento e encontram-se 

integradas no respetivo Plano de Atividades. 

 

 

 

ARTIGO 3.º 

(Princípios) 

 

a) Integrando a Rede de Bibliotecas Escolares (RBE), a biblioteca pauta-se pelos seus princípios 

orientadores, estando sujeitas a um quadro de legislação específica que deverá ser respeitado; 

b) A BE integra a Rede de Bibliotecas de Águeda, no sentido de criar dinâmicas colaborativas 

ao nível do desenvolvimento de actividades e organização, gestão e disponibilização de recursos 

documentais; 

c) A ação da biblioteca terá sempre como referência as orientações emanadas pelo gabinete 

coordenador da RBE e os princípios da UNESCO e da IFLA para as bibliotecas escolares. 

d) Assegura a igualdade no acesso à informação, à formação e aos bens culturais de todos os 

utilizadores, independentemente das suas características; 

e) Defende uma cultura de proteção dos direitos de autor e propriedade intelectual. 
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ARTIGO 4º 

(Objetivos) 

 

Tendo por base as metas traçadas no Projeto Educativo, assim como no Programa da 

Rede de Bibliotecas Escolares, a biblioteca define os seguintes objetivos: 

a) Dotar a escola de um fundo documental adequado às necessidades das diferentes 

disciplinas e projetos de trabalho;  

b) Facilitar o acesso dos utilizadores à consulta e leitura de livros, jornais e revistas e outro 

tipo de documentação, procurando, assim, dar resposta às suas necessidades de 

pesquisa/informação e lazer; 

c) Fomentar o gosto pela leitura como instrumento de trabalho, de ocupação de 

tempos livres e de prazer, contribuindo para o desenvolvimento cultural dos 

utilizadores; 

d) Desenvolver nos alunos competências e hábitos de trabalho baseados na 

consulta, tratamento e produção de informação; tais como: seleccionar, analisar, 

criticar e utilizar documentos; desenvolver um trabalho de pesquisa ou estudo; 

produzir sínteses informativas em diferentes suportes; 

e) Colaborar com as diferentes estruturas pedagógicas da escola de modo a promover 

novas práticas de ensino;  

f) Proporcionar aos alunos um espaço aberto onde poderão encontrar apoio e ocupar os 

tempos livres; 

g) Organizar atividades que favoreçam a sensibilização cultural e social;  

h) Promover o encontro de escritores, concursos de leitura e escrita, feiras do livro 

e outras actividades culturais ligadas à biblioteca; 

i) Criar espaços para exposições alusivas a datas comemorativas de relevo, 

destaques de livros, notícias de interesse escolar e comunitário, e trabalhos 

elaborados pelos alunos; 

j) Alargar o âmbito de funcionalidade da BE às escolas que integram o 

Agrupamento, de modo a: criar um serviço de itinerâncias documentais;  

k) Promover sessões de formação/informação em articulação com todos os 

elementos da comunidade educativa e, em condições específicas, com outros 

elementos da sociedade; 
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l) Divulgar as atividades desenvolvidas junto dos alunos, professores, 

encarregados de educação e restante comunidade; 

m)  Promover a Educação para a Saúde, o Ambiente e a Educação para a Cidadania 

em articulação e parceria com os projetos desenvolvidos na escola; 

n) Participar com outras escolas e, eventualmente, com outras entidades, em reuniões da 

BM/ SABE ou outro grupo de trabalho a nível concelhio ou interconcelhio; 

o) Melhorar os resultados escolares. 

 

 

ARTIGO 5º 

(Política Documental do Agrupamento) 

1- A política documental será definida pelo Diretor ouvidos o Conselho Pedagógico, os 

professores, os alunos e a restante comunidade educativa e deve estar de acordo com os Projetos 

Educativo e Curricular do Agrupamento. 

2- O fundo documental deve: 

a) Representar a ideia de que a liberdade e o acesso à informação são essenciais para uma 

cidadania efetiva e responsável e para a participação na democracia; 

b) Obedecer a uma oferta informativa em suportes diversificados, respeitando a 

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

c) Facultar um fundo documental global equivalente a 10 vezes o número de alunos. 

d) Proporcionar apoio a todas as áreas do Currículo Nacional, 

e) Conter bibliografia de apoio a docentes para o desenvolvimento dos projetos curriculares 

de turma em especial no que se refere a diferenciação de ensino, a necessidades educativas 

especiais e a diversidade cultural; 

f) Incluir toda a documentação adquirida pelas escolas (através de oferta, compra ou 

permuta). 

g) Os documentos serão registados/inventariados na BE da escola sede, ficarão acessíveis 

para pesquisa no catálogo coletivo do Agrupamento e disponíveis para requisição 

domiciliária e empréstimo inter-bibliotecas. 

h) Registar os materiais produzidos no âmbito das atividades desenvolvidas nas escolas que 

revelem interesse para a comunidade escolar; 

i) Contemplar áreas da componente extracurricular e lúdico-recreativo. 

3- Para a consecução dos pontos acima referidos será definida a política de desenvolvimento 

e gestão da coleção e o respetivo plano anual de aquisições. 
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4- O Coordenador(a), com o apoio da equipa da BE, será o principal responsável pela 

execução da política documental definida e decidirá, em última instância, as aquisições 

documentais, ouvidos os diferentes utilizadores, e de acordo com a dotação orçamental anual 

consignada pelo Agrupamento para o efeito. 

5- A política de desenvolvimento da coleção será aprovada pelo Conselho Pedagógico sendo 

este órgão responsável pela sua publicitação junto da comunidade educativa. 

6- Este documento deverá ser revisto sempre que ocorrerem mudanças significativas ao nível 

da politica educativa e/ou planos curriculares e/ou quando se verifique a reformulação do 

Projeto Educativo do Agrupamento. 

 

 

ARTIGO 6º 

(Composição e nomeação da Equipa Educativa) 

1- A equipa educativa é constituída por professores com competências nos domínios 

pedagógico, de gestão de projetos, de gestão da informação e das Ciências Documentais, 

devendo a sua composição salvaguardar as disposições legais vigentes; 

2- O coordenador da equipa é designado pelo órgão de gestão e deverá ser um docente do 

quadro do Agrupamento, sempre que possível, com formação específica nesta área, de acordo 

com as orientações do Gabinete da Rede de Bibliotecas e da legislação vigente; 

3- Compete ao Diretor a designação dos elementos da equipa de trabalho da biblioteca 

respeitando os requisitos de formação e o perfil funcional legalmente definido, ouvido o 

respetivo coordenador. 

 

 

ARTIGO 7º 

(Competências do coordenador da BE) 

Ao coordenador da BE compete: 

a) Coordenar a Equipa da BE; 

b) Representar da biblioteca escolar, no Conselho Pedagógico; 

c) Promover a integração e valorização da biblioteca na escola em termos normativos 

(Projeto Educativo, Projeto Curricular, Regulamento Interno) e curriculares; 

d) Representar a biblioteca nas comissões de elaboração/revisão do Regulamento Interno, 

do Projeto Educativo, do Projeto Curricular, do Plano de Formação; 
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e) Coordenar a gestão, o planeamento e a organização da biblioteca, no que respeita ao 

domínio da informação e também nos aspetos pedagógico, administrativo e de pessoal, 

nomeadamente, propor ao Diretor a distribuição do crédito horário atribuído e cooperar 

na seleção dos membros da equipa; 

f) Definir e operacionalizar, em articulação com o Diretor, as estratégias e atividades de 

política documental da Escola/Agrupamento; 

g) Gerir os recursos financeiros previstos e aprovados para a execução do Plano de 

Atividades; 

h) Perspetivar a biblioteca e as suas funções pedagógicas no contexto do Projeto Educativo 

do Agrupamento, promovendo a sua constante atualização e uma utilização plena dos 

recursos documentais, por parte dos alunos e professores, quer no âmbito curricular, 

quer no da ocupação de tempos livres; 

i) Assegurar que os recursos de informação são adquiridos e organizados de acordo com 

os critérios técnicos da biblioteconomia, nomeadamente no que se refere à catalogação 

e classificação de todo o fundo documental; 

j) Cooperar com Centro de Formação da sua área pedagógica para as questões de 

formação dos docentes e não docentes no âmbito da biblioteca escolar; 

k) Coordenar a elaboração do regimento da biblioteca escolar e propor a sua aprovação no 

Conselho Pedagógico; 

l) Elaboração e execução do Plano Anual de Atividades da biblioteca escolar; 

m) Definir os mecanismos de articulação da biblioteca escolar com os diferentes sectores e 

atores da Escola e zelar pela sua aplicação; 

n) Coordenar a elaboração e apresentação do Relatório Anual de Avaliação da biblioteca 

escolar ao órgão de gestão, Conselho Pedagógico e gabinete da RBE; 

o) Estabelecer redes de cooperação, acordos e protocolos, no plano interno e externo, nas 

áreas de atividade da biblioteca escolar; 

p) Participar nas reuniões/projetos da Rede de Bibliotecas Concelhias, de acordo com o 

protocolo estabelecido; 

q) Representar externamente a biblioteca escolar de acordo e em consonância com o 

Diretor e o Conselho Pedagógico; 

r) Delegar funções nos membros da equipa; 

s) Cooperar e articular com a Biblioteca Municipal, no sentido do desenvolvimento da 

rede concelhia de bibliotecas; 

t) Fazer cumprir as regras de funcionamento estabelecidas. 
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ARTIGO 8º 

(Competências da Equipa Educativa) 

A Equipa Educativa tem competências nas seguintes áreas: 

a) Planeamento e gestão (planificação de atividades, gestão do fundo documental, 

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

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

b) Promoção de literacias, em particular nas da leitura e da informação; 

c) Desenvolvimento do trabalho em rede; 

d) Implementação do modelo de autoavaliação da biblioteca escolar (MABE); 

e) Trabalho em equipa. 

A equipa educativa reúne, ordinariamente, uma vez por semana e, extraordinariamente, sempre 

que convocada pelo seu coordenador ou a pedido de pelo menos um terço dos seus membros. 

 

 

 

 

ARTIGO 9º 

(Competências  da assistente operacional da BE) 

 

Compete à assistente operacional: 

a) Cumprir o horário definido para a biblioteca escolar; 

b )Assegurar o funcionamento da biblioteca escolar nos intervalos; 

c) Assegurar o serviço de empréstimo domiciliário; 

d) Assegurar o serviço de leitura presencial e o serviço de empréstimo para a sala de aula; 

e) Assegurar o cumprimento das normas de funcionamento nas diversas áreas funcionais; 

f) Proceder à catalogação do fundo documental, com o apoio da professora bibliotecária; 

g) Zelar pela conservação do espaço e pela correcta organização e arrumação de todo o 

equipamento e fundo documental. 
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ARTIGO 10º 

(Competências dos Colaboradores da BE) 

 

1. Os professores, colaboradores da equipa, com funções na biblioteca escolar, cooperam em 

diferentes domínios e tarefas: 

a) Atendimento e apoio regular e informal junto dos utilizadores (encaminhamento dos alunos, 

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

pontuais, aconselhamento na seleção de leituras, esclarecimento de dúvidas, etc.); 

b) Apoio à organização da documentação em todos os suportes, fazendo uso dos saberes 

específicos dos professores inerentes à sua área de docência; 

c) Recolha e organização de dossiês temáticos; 

d) Difusão de informação (produção de bibliografias temáticas de suporte às diferentes 

disciplinas e projetos em curso); 

e) Apoio, em articulação com o trabalho disciplinar no exercício das competências de 

informação (metodologia do trabalho de pesquisa, pesquisa bibliográfica nos diversos suportes, 

manipulação do hardware e do software, apresentação de trabalhos, entre outros); 

f) Participação no desenvolvimento das atividades de animação/formação constantes do Plano 

Anual de Atividades; 

g) Conservação e restauro de materiais; 

i) Ajuda na recolha de dados para posterior tratamento estatístico no sentido de avaliação do 

desempenho da biblioteca escolar. 

 

Também poderão ser atribuídas tarefas de colaboração a alunos, que apresentem perfil e 

apetência para as funções acima referidas, e que queiram colaborar a título individual, colectivo 

ou num programa específico do ensino especial. 
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ARTIGO 11º 

(Dinâmica concelhia) 

 

 

A nível concelhio existe um grupo de trabalho constituído pelas professoras bibliotecárias de 

todo o concelho que funciona de acordo com o estipulado em regulamento próprio. A biblioteca 

escolar estabelece laços de parceria técnico-pedagógica com Serviço de Apoio às Bibliotecas 

Escolares (SABE), constituído na Biblioteca Municipal Manuel Alegre. 

 

ARTIGO 12º 

(Avaliação da biblioteca escolar) 

 

A avaliação da biblioteca do agrupamento far-se-á com regularidade, através da recolha de 

dados. Trimestralmente, a equipa procederá a uma avaliação intermédia e, com base nos dados 

recolhidos e na análise efetuada, poder-se-ão realizar ajustes à planificação. 

No final de cada ano letivo, será elaborado um relatório, apresentado em Conselho Pedagógico 

e, posteriormente, enviado ao gabinete da RBE. 

 

 

 

 


