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Regulamento das Bibliotecas Escolares 

do Agrupamento José Régio de Portalegre 

 

 

O regulamento interno das bibliotecas escolares foi definido de acordo com os normativos em vigor 

para as bibliotecas escolares e de acordo com as orientações do programa da rede de bibliotecas 

escolares (RBE). 

 

1.1. Definição de BE (Biblioteca Escolar) 

A biblioteca escolar (BE) inclui os espaços e equipamentos onde são recolhidos, tratados e 

disponibilizados todos os tipos de documentos, qualquer que seja a sua natureza ou suporte, que 

constituem recursos pedagógicos, quer para atividades quotidianas de ensino, quer para atividades 

curriculares não letivas, quer para ocupação de tempos livres e lazer. 

A biblioteca constitui um instrumento essencial do desenvolvimento do currículo escolar e as suas 

atividades devem estar integradas nas restantes atividades da escola e fazer parte do seu projeto 

educativo. Ela não deve ser vista como simples serviço de apoio à atividade letiva ou um espaço 

autónomo de aprendizagem e ocupação de tempos livres. 

Encontra-se ao serviço da população - alunos, professores e funcionários, bem como de outros 

elementos da comunidade educativa que justifiquem o interesse na sua utilização.  

A biblioteca escolar constitui:  

• Um espaço físico e digital na escola aberto e acessível a todos;  

• Um espaço de informação proporcionando um acesso equitativo e aberto a fontes de informação de 

qualidade em todos os suportes e media, incluindo coleções impressas, multimédia e curadoria de 

conteúdos digitais;  

• Um espaço seguro onde são incentivadas e apoiadas a curiosidade individual, a criatividade e o desejo 

de aprender e onde os alunos podem explorar diversos assuntos, inclusive temas controversos, em 

privacidade e segurança;  

• Um espaço educativo onde os alunos aprendem as capacidades e atitudes para lidar com a 

informação e para a criação de conhecimento;  

• Um espaço tecnológico fornecendo uma gama diversificada de ferramentas tecnológicas, software e 

conhecimentos para a criação, representação e partilha de conhecimentos;  

• Um centro de literacia, onde a comunidade escolar desenvolve a leitura e a literacia em todas as suas 

formas;  

• Um centro de cidadania digital, onde a comunidade escolar aprende a usar ferramentas digitais, de 

forma adequada, ética e segura, e aprende estratégias para proteger a identidade e informações 

pessoais;  
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• Um ambiente de informação para todos os elementos da comunidade através do acesso equitativo 

aos recursos, tecnologia e desenvolvimento de competências de informação que nem sempre têm 

disponíveis em casa;   

• E um espaço social aberto a eventos culturais, profissionais e educativos (por exemplo, efemérides, 

encontros, exposições) para a comunidade em geral. 

 

1.2. Missão da BE  

As bibliotecas escolares do Agrupamento José Régio estão integradas na rede de bibliotecas escolares 

e seguem as diretrizes por ela emanadas, nomeadamente as que são referidas no documento Diretrizes 

da IFLA para a Biblioteca Escolar1, 2015, elaboradas pelo Comité Permanente da Secção de 

Bibliotecas Escolares e no Manifesto da Biblioteca Escolar aprovado pela UNESCO, na sua conferência 

geral em novembro de 1999.  

De acordo com o exarado no manifesto da biblioteca escolar, aprovado pela UNESCO a missão da 

biblioteca escolar será a de “disponibilizar serviços de aprendizagem, livros e recursos que permitam a 

todos os membros da comunidade escolar tornarem-se pensadores críticos e utilizadores efetivos da 

informação em todos os suportes e meios de comunicação”. Este manifesto refere ainda que esses 

serviços de aprendizagem devem ser disponibilizados “de igual modo a todos os membros da 

comunidade escolar” sendo que “aos utilizadores que, por qualquer razão, não possam utilizar os 

serviços e materiais comuns da biblioteca, devem ser disponibilizados serviços e materiais específicos”. 

Pratica-se a itinerância, de atividades e materiais, entre as bibliotecas do agrupamento e as escolas do 

meio rural que não têm biblioteca. 

A biblioteca escolar pretende ser um espaço multimédia, incluindo as seguintes valências: leitura 

informal, leitura de documentos impressos, trabalho nos postos informáticos e consulta na Internet. 

As suas metas podem traduzir-se nas seguintes funções: 

● Informativa – fornecer informação fiável, acesso rápido, recuperação e transferência de informação; 

a biblioteca escolar deverá integrar as redes de informação regionais e nacionais. 

● Educativa – assegurar a educação ao longo da vida, promovendo meios, equipamentos e um 

ambiente favorável à aprendizagem: orientação presencial, seleção e uso de materiais formativos em 

competências de informação, sempre através da integração com o ensino em sala de aula; promoção 

da liberdade intelectual. 

● Cultural – melhorar a qualidade da vida mediante a apresentação e apoio a experiências de 

natureza estética, orientação na apreciação das artes, encorajamento à criatividade e desenvolvimento 

de relações humanas positivas. 

● Recreativa – suportar e melhorar uma vida rica e equilibrada e encorajar uma ocupação útil dos 

tempos livres mediante o fornecimento de informação recreativa, materiais e programas de valor 

recreativo e orientação na utilização dos tempos livres. 

                                                             
1 



 

 

  
AGRUPAMENTO DE ESCOLAS JOSÉ RÉGIO, PORTALEGRE 4 

 

 
 

 

 

1.3.Objetivos da BE  

Os objetivos da Biblioteca Escolar integram-se no que está definido nos documentos referidos nos 

pontos anteriores. O Manifesto da Unesco para as Bibliotecas Escolares define-as como “parte 

integrante do processo educativo”, sendo os objetivos seguintes essenciais ao desenvolvimento da 

literacia, das competências de informação, do ensino aprendizagem e da cultura e correspondendo a 

serviços básicos por ela prestados e desenvolvidos: 

- Apoiar e promover os objetivos educativos definidos de acordo com as finalidades e currículo da 

escola; 

- Criar e manter nas crianças o hábito e o prazer da leitura, da aprendizagem e da utilização das 

bibliotecas ao longo da vida; 

- Proporcionar oportunidades de utilização e produção de informação que possibilitem a aquisição de 

conhecimentos, a compreensão, o desenvolvimento da imaginação e o lazer; 

- Apoiar os alunos na aprendizagem e na prática de competências de avaliação e utilização da 

informação, independentemente da natureza e do suporte, tendo em conta as formas de comunicação 

no seio da comunidade; 

- Providenciar acesso aos recursos locais, regionais, nacionais e globais e às oportunidades que 

confrontem os alunos com ideias experiências e opiniões diversificadas; 

- Organizar atividades que favoreçam a consciência e a sensibilização para as questões de ordem 

cultural e social; 

- Trabalhar com alunos, professores, órgãos de gestão e pais/ encarregados de educação, de modo a 

cumprir a missão da escola; 

- Defender a ideia de que a liberdade intelectual e o acesso à informação são essenciais à construção 

de uma cidadania efetiva e responsável e à participação na democracia; 

- Promover a leitura e os recursos e serviços da biblioteca escolar junto da comunidade escolar e fora 

dela; 

Às bibliotecas escolares cumprem estas funções, desenvolvendo políticas e serviços, selecionando e 

adquirindo recursos, proporcionando acesso material e intelectual a fontes de informação apropriadas, 

disponibilizando equipamentos e dispondo de pessoal qualificado. 

 

2. Recursos Humanos 

 

2.1. Equipa da Biblioteca Escolar 

 

● A responsabilidade pela coordenação dos serviços da biblioteca deve estar a cargo de uma equipa 

pedagógica, liderada por um professor bibliotecário, que assegure as tarefas necessárias ao seu 

funcionamento. Esta equipa deve ser constituída por professores interessados no projeto pedagógico 
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das bibliotecas escolares e/ou por técnicos a quem é fornecida uma formação especializada neste 

domínio bem como por um ou mais assistentes operacionais. 

● De acordo com as portarias nº756/2009 de 14 de julho e 192-A de 29 de junho, na constituição da 

equipa da biblioteca escolar deverá ser ponderada a titularidade de formação de base que abranja as 

diferentes áreas do conhecimento de modo a permitir uma efetiva complementaridade de saberes.                                   

 

● Os professores que integram a equipa da BE devem apresentar um perfil funcional que se aproxime 

das seguintes competências: 

- Competências na área do 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 materiais e financeiros); 

- Competências na área das literacias, em particular nas da leitura, dos media e da informação; 

- Competências no desenvolvimento do trabalho em rede; 

- Competências na área da avaliação; 

- Competências no trabalho em equipa. 

● Os professores que integram a equipa da BE serão designados pelo Diretor/a de entre os docentes 

do agrupamento/escola que apresentem um dos seguintes requisitos, preferencialmente pela ordem 

indicada: 

- Formação académica na área da gestão da informação/BE; 

- Formação especializada em ciências documentais; 

- Formação contínua na área das bibliotecas escolares; 

- Formação em técnico profissional BAD; 

- Comprovada experiência na organização e gestão das bibliotecas escolares. 

 

2.2. Coordenador da equipa da Biblioteca Escolar 

 

● O Coordenador da equipa das BEs será designado pelo/a Diretor/a de entre os professores 

bibliotecários do agrupamento. 

● O mandato do professor bibliotecário é o previsto na Portaria 192-A/2015 de 29 de junho; 

● Ao professor bibliotecário/Coordenador da equipa das BEs cabem as seguintes funções: 

- Assegurar o serviço de biblioteca para os alunos do agrupamento de escolas; 

- Promover a articulação das atividades da biblioteca com os objetivos do projeto educativo do 

agrupamento; 

- Assegurar a gestão dos recursos humanos afetos à(s) biblioteca(s); 

- Garantir a organização do espaço e assegurar a gestão funcional e pedagógica dos recursos materiais 

afetos à biblioteca; 

- Definir e operacionalizar uma política de gestão dos recursos de informação; 
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- Apoiar as atividades curriculares e favorecer o desenvolvimento dos hábitos e práticas de leitura e 

das literacias da informação e dos média, trabalhando colaborativamente com todas as estruturas do 

agrupamento; 

- Apoiar atividades livres, extracurriculares e de enriquecimento curricular incluídas no plano de 

atividades ou projeto educativo do agrupamento; 

- Estabelecer redes de trabalho cooperativo, desenvolvendo projetos de parceria com entidades locais, 

-Implementar, anualmente, os procedimentos de avaliação dos serviços, definidos pelo Gabinete 

Coordenador da Rede de Bibliotecas Escolares, em articulação com os órgãos de Direção do 

agrupamento; 

- Representar a biblioteca escolar, nos termos do regulamento interno. 

 

2.3. Assistentes operacionais 

 

● As BEs deverão dispor de um assistente operacional a tempo inteiro; 

● O assistente operacional deve ter formação no âmbito das BEs e/ou biblioteconomia, e perfil 

adequado às funções a desempenhar. Caso não exista formação, deverá a biblioteca fornecer-lha; 

● Os assistentes operacionais em serviço na BE devem: 

- Proceder ao tratamento técnico (registo e carimbagem) do fundo documental; 

- Apoiar os utilizadores nas requisições do material requisitado; 

- Proceder à receção do material requisitado, verificando a conservação do mesmo antes de o colocar 

na prateleira respetiva; 

- Colaborar nas atividades educativas e lúdicas que ocorrem neste espaço; 

- Exercer a vigilância sobre o cumprimento de regras estabelecidas no regimento interno da BE e no 

regulamento interno do Agrupamento; 

- Conservar o local limpo e em condições de higiene. 

 

2.4. Colaboradores 

Os professores colaboradores das BEs do 1º ciclo deverão ter formação em bibliotecas e ser voluntários 

no trabalho em que colaboram. Serão recrutados anualmente e as funções que desempenhem serão 

as de colaboração nos projetos da BE, na sugestão de propostas e atividades a desenvolver e em 

qualquer tarefa que se julgue oportuno. 

Em algumas BEs existem alunos colaboradores que compõem o clube de “Amigos da BE”. 

 

3. Funcionamento 

 

3.1. Articulação entre as várias bibliotecas do Agrupamento 
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Far-se-á a articulação entre as várias bibliotecas, através de sessões de trabalho mensais, a realizar 

na BE da escola sede, nas primeiras quartas-feiras de cada mês, entre as professoras bibliotecárias, 

ou, no caso de existir apenas uma, entre esta e quem represente as restantes bibliotecas do 

Agrupamento. 

 

3.2. Representação em Conselho Pedagógico 

O professor bibliotecário é designado pelo Diretor para representar a BE no Conselho Pedagógico. 

 

3.3. Regimento  

Cada BE terá o seu regimento Interno, que inclui todas as questões de rotina e de funcionamento, 

sendo o mesmo aprovado em Conselho Pedagógico. 

 

3.4. Atividades  

 

Será elaborado um plano anual de atividades que se integrará num de escola e depois num plano anual 

do Agrupamento, respeitando o projeto educativo e os objetivos específicos da biblioteca. 

Deverá também prever-se a elaboração de um relatório anual ou por período letivo, de acordo com o 

regulamento interno do Agrupamento. 

 

3.5.  Avaliação 

A avaliação da biblioteca escolar é da responsabilidade do professor bibliotecário, com a coordenação 

da Direção e a participação e envolvimento da comunidade educativa. É um processo de aferição de 

cumprimento dos objetivos e das atividades desenvolvidas pela biblioteca, com vista a conhecer os 

impactos da biblioteca na escola e nas aprendizagens. 

 

4. Recursos Documentais   

 

4.1. Política documental do agrupamento  

 

A política documental será definida, ouvidos o órgão de gestão, o Conselho Pedagógico, os 

professores, os alunos, e a restante comunidade educativa. 

O responsável pela seleção dos materiais deve ter em conta alguns critérios gerais tais como: 

- Avaliar a coleção existente a fim de definir as lacunas mais evidentes e identificar as obras 

deterioradas ou cujo conteúdo perdeu a atualidade; 

- Identificar materiais inovadores que possam justificar o interesse da comunidade; 

- Identificar as necessidades de informação dos utilizadores, quanto aos conteúdos e formatos de modo 

a respeitar: 
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-O currículo nacional; 

-O projeto educativo do Agrupamento; 

-O justo equilíbrio entre os ciclos de ensino servidos pela biblioteca escolar; 

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

-O justo equilíbrio entre as áreas curriculares, as de enriquecimento curricular e as lúdicas; 

-O justo equilíbrio entre todos os suportes que, de uma maneira geral, deve respeitar a proporção de 

3:1 relativamente ao material livro e não livro; 

-O justo equilíbrio entre todas as áreas do saber, tendo em consideração as áreas 

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

 

-Garantir um acervo documental global mínimo equivalente a 7 a 10 vezes o número de alunos 

respetivamente para o 1º ciclo e 2º e 3º ciclos; 

- O professor bibliotecário, com o apoio da equipa da BE, será o principal responsável pela execução 

da política documental definida; 

- O professor bibliotecário e a equipa decidirão, em última instância, as aquisições documentais, 

ouvidos os diferentes utilizadores (Coordenadores de Departamento, alunos e professores), de acordo 

com o orçamento geral de agrupamento; 

- O professor bibliotecário apresenta, nos serviços administrativos do agrupamento, a lista de 

documentos a adquirir; 

- Todos os documentos adquiridos pela escola serão registados na BE e serão objeto de tratamento 

técnico documental ficando, assim, acessíveis à pesquisa no catálogo informatizado; 

- Os documentos adquiridos pela escola/agrupamento (oferta, permuta ou compra) devem permanecer 

no espaço da BE, sem prejuízo de haver requisições a médio e longo prazo devidamente justificadas. 

 

5. Parcerias   

 

5.1. Cooperação com o exterior 

A biblioteca deve, sempre que possível, cooperar com o exterior, quer em atividades propostas pela 

Biblioteca Municipal, quer com outras instituições quando solicitada. 

A constituição de um catálogo concelhio proporcionará a otimização dos serviços de referência das 

bibliotecas do concelho. Entretanto a troca de catálogos e bens deve constituir uma prática comum. 

A biblioteca deve cooperar com outras escolas, museus e centros culturais, sempre que seja 

conveniente, por sua iniciativa ou por convite, desde que as atividades contemplem o seu plano de 

atividades, sejam benéficas para a comunidade educativa, contemplem os vetores do plano educativo 

e sejam autorizadas pelas estruturas da escola de acordo com o regulamento interno. 

O(s) professor(es) bibliotecários do Agrupamento José Régio integram o grupo de trabalho da Rede 

Concelhia de Portalegre. 
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Às BEs do 1º ciclo é prestado apoio da Biblioteca Municipal através dos serviços de apoio às bibliotecas 

escolares (SABE), nomeadamente no tratamento do fundo documental (catalogação, classificação e 

cotação) e na cooperação de serviços, procedimentos e atividades entre bibliotecas escolares e 

biblioteca municipal. 


