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Introdução 

(Nota prévia) 
 

As Bibliotecas Escolares do Agrupamento 
de Escolas de Vagos, a seguir designadas 
por BEs, são constituídas por um conjunto 
de recursos físicos (instalações, 
equipamento e mobiliário), humanos 
(professores, funcionários e alunos) e 
documentais, organizados de modo a 
oferecerem à comunidade escolar recursos 
e serviços que contribuam para a sua 
formação, informação e cultura. 
Fazem parte deste conjunto a BE da Escola 
Secundária de Vagos, sede do Agrupamento, 
a BE da Escola Básica Dr. João Rocha – Pai e 
a BE do futuro Centro Escolar da Gafanha da 
Boa Hora. 
O presente regimento é um documento 
onde se pretendem registar os princípios  
de organização/gestão das BEs  do 
Agrupamento de Escolas  de Vagos, 
englobando um conjunto de normas 
destinadas a assegurar o bom 
funcionamento das BEs enquanto centros 
de recursos multimédia de livre acesso, 
destinados à consulta e produção de 
documentos em diferentes suportes, à 
leitura, à realização de atividades lúdicas e 
à defesa e  promoção da cultura. 
 

 

SESSÃO I 
PRINCÍPIOS GERAIS 

 

ARTIGO 1.º 

(Finalidades) 
 

As BEs do Agrupamento de Escolas de 
Vagos pretendem constituir-se como 
núcleos pedagógicos da organização 
educativa, facilitando e promovendo a 
aprendizagem autónoma, a comunicação 
curricular e a incorporação de métodos de 
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aprendizagem ativos.  Ambicionam 
ainda proporcionar informação e ideias 
fundamentais que contribuam para o 
sucesso na sociedade atual, baseada na 
informação e no conhecimento.  
 Como parte integrante do processo 
educativo, pretendem, também, 
desenvolver nos alunos competências para 
a aprendizagem ao longo da vida e 
estimular a imaginação, permitindo-lhes 
tornarem-se cidadãos responsáveis. 
 

 

ARTIGO 2.º 

(Objetivos) 
 

As BEs do Agrupamento de Escolas de 
Vagos prosseguem os seguintes objetivos 
gerais, expressos no Regulamento Interno 
do Agrupamento: 
a) Desenvolver competências e hábitos de 
trabalho baseados na consulta, no 
tratamento e na produção de informação, 
nomeadamente pesquisa, seleção, análise, 
crítica, produção e utilização de 
documentos em diferentes suportes. 
b) Dotar a escola de uma coleção adequada 
às necessidades curriculares e interesses 
dos utilizadores. 
c) Apoiar as atividades de âmbito curricular 
disciplinar e não disciplinar. 
d) Promover o gosto pela leitura como 
instrumento de trabalho, de ocupação de 
tempos livres e de prazer. 
e) Criar condições para a fruição da criação 
literária, científica e artística, 
proporcionando o desenvolvimento da 
capacidade crítica do indivíduo. 
f) Conservar, valorizar, promover e difundir 
a cultura. 
g) Preparar as crianças e jovens para a 
frequência das bibliotecas. 
h) Perspetivar as metas formativas num 
contexto concelhio. 
 

 

 

 

 

ARTIGO 3.º 

(Organização Funcional do Espaço) 
 

As BEs estão organizadas em diferentes 
zonas, de acordo com as diretivas da Rede 
Nacional de Bibliotecas Escolares, a saber: 
a) Zona de atendimento; 
b) Zona de leitura e pesquisa 

c) Zona de consulta e produção multimédia 

d) Zona de leitura informal 
e) Zona de produção gráfica e trabalhos de 
grupo 
 

 

ARTIGO 4.º 

(Organização Documental) 
 

1. Os documentos das BEs são tratados 
através do programa informático Bibliobase 
e classificados segundo a Classificação 
Decimal Universal (CDU). 
2. O tratamento documental é feito de 
acordo com o Manual de Procedimentos da 
Rede de Bibliotecas de Vagos. 
3. O acervo encontra-se pesquisável em 
catálogo on-line. 
 

 

ARTIGO 5.º 

(Equipa) 
 

1. Os serviços das BEs são assegurados por 
docentes e não docentes, sob a coordenação 
de um professor bibliotecário.  
2. Os docentes que integram as equipas das 
bibliotecas escolares são designados pelo 
diretor do agrupamento de entre os que 
disponham de competências nos domínios 
pedagógico, de gestão de projetos, de gestão 
da informação, das ciências documentais e 
das tecnologias de informação e 
comunicação. 
3. Na constituição das equipas, deve ser 
ponderada a titularidade de formação de 
base que abranja as diferentes áreas do 
conhecimento, de modo a permitir uma 
efetiva complementaridade de saberes. 
4. A direção da escola atribuirá a carga 
horária aos professores da equipa das 
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bibliotecas escolares, de acordo com a 
disponibilidade do Agrupamento.  
5. Nos horários dos professores da equipa 
da biblioteca escolar, deverá existir, pelo 
menos, um segmento de quarenta e cinco 
minutos em comum a todos os elementos, 
para reuniões conjuntas com o professor 
bibliotecário. 
6. O professor bibliotecário e a equipa da 
biblioteca escolar reunirão sempre que se 
justifique, a fim de programar, concretizar e 
avaliar atividades. 
7. O coordenador das equipas das BEs é 
designado pelo diretor do agrupamento de 
entre os professores bibliotecários. 
 

 

ARTIGO 6.º 

(Competências da Equipa) 
 

Compete às equipas educativas gerir, 
organizar e dinamizar as BEs e, no quadro 
do Projeto Educativo, e em articulação com 
os órgãos de gestão, elaborar e concretizar 
o respetivo plano de ação, plano de 
atividades e orçamento, bem como o 
relatório anual do trabalho desenvolvido. 
 

 

ARTIGO 7.º 

(Professor Bibliotecário) 
 

1 – O Professor-bibliotecário é designado 
pelo diretor do agrupamento nos termos da 
Portaria n.º 755/2009 de 14 de julho. 
2 - O crédito horário a atribuir ao professor 
bibliotecário será estabelecido de acordo 
com a legislação em vigor. 

 

 

ARTIGO 8.º 

(Competências do Professor 
Bibliotecário) 

 

 1. Aos professores bibliotecários cabe, com 
apoio das equipas, a gestão das bibliotecas 
das escolas do Agrupamento, competindo-
lhes: 

a) Assegurar serviço de biblioteca para 
todos os alunos do Agrupamento; 
b) Promover a articulação das atividades 
das bibliotecas com os objetivos do Projeto 
Educativo, do Plano Plurianual do 
Agrupamento e dos Projetos Curriculares 
de Turma; 
c) Assegurar a gestão dos recursos 
humanos afetos às bibliotecas; 
d) Garantir a organização dos espaços e 
assegurar a gestão funcional e pedagógica 
dos recursos materiais afetos às bibliotecas; 
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 atividades 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; 
g) Apoiar atividades livres, 
extracurriculares e de enriquecimento 
curricular incluídas no plano de atividades 
ou projeto educativo do agrupamento; 
h) Estabelecer redes de trabalho 
cooperativo, desenvolvendo projetos de 
parceria com entidades locais; 
i) Implementar processos de avaliação dos 
serviços e elaborar um relatório anual de 
autoavaliação a remeter ao Gabinete 
Coordenador da Rede de Bibliotecas 
Escolares (GRBE) de acordo com o modelo 
proposto pela RBE e aprovado em Conselho 
Pedagógico. 
2. Ao professor bibliotecário designado 
coordenador das equipas, para além das 
competências expressas no ponto 1 do 
presente artigo, cabe ainda: 
a) Representar as bibliotecas escolares no 
conselho pedagógico, nos termos do 
regulamento interno; 
b) Representar as BEs nas comissões de 
elaboração/revisão do Regulamento 
Interno, do Projeto Educativo e do Plano 
Plurianual do Agrupamento. 
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ARTIGO 9.º 

(Competências dos Colaboradores da 
Equipa) 

 

1. Os professores, colaboradores das 
equipas, com funções nas BEs para 
complemento de horário, cooperam com a 
equipa 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, partindo de artigos de interesse 
integrados em publicações periódicas 
generalistas ou da sua especialidade; 
d) difusão de informação (produção de 
bibliografias temáticas de suporte às 
diferentes disciplinas e projetos em curso, 
etc.); 
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); auxílio aos alunos, em ligação 
com as Salas de Estudo Orientado, em 
métodos e técnicas de estudo (recolha de 
informação em obras de referência, 
monografias, periódicos, sites e outros 
suportes, tomada de apontamentos, 
elaboração de fichas de leitura e de 
resumos, etc.); 
f) ajuda na implementação de 
programas de promoção da leitura 
previamente definidos pela equipa; 
g) participação no desenvolvimento das 
atividades de animação pedagógica e 
cultural constantes do Plano Anual de 
Atividades; 

h) trabalho de parceria, 
preferencialmente com os professores do 
mesmo grupo/departamento, para 
planificação, execução e avaliação das 
unidades de ensino, tendo por objetivo o 
desenvolvimento de uma pedagogia ativa e 
diferenciada, baseada em fontes de 
informação diversificadas; 
i) conservação e restauro de materiais; 
j) ajuda no tratamento estatístico 
regular dos dados da avaliação do 
desempenho das BEs. 
 

 

ARTIGO 10.º 

(Competências dos Assistentes 
Operacionais) 

 

Os assistentes operacionais a prestar 
serviço nas BEs são designados pelo diretor, 
sob proposta dos professores bibliotecários, 
de entre os que possuam formação em BEs 
e em TIC.  
Cumpre aos assistentes operacionais: 
1. Cumprir os seus horários; 
2. Assegurar o atendimento dos 
utilizadores; 
3. Registar as requisições de livros e outros 
materiais; 
4. Receber as devoluções dos livros 
requisitados; 
5. Proceder ao tratamento documental dos 
documentos da BE, de acordo com o Manual 
de Procedimentos em vigor e sob a 
supervisão do professor bibliotecário; 
6. Vigiar a leitura presencial, a utilização 
dos computadores e do equipamento 
audiovisual; 
7. Participar no desenvolvimento das 
atividades de animação pedagógica e 
cultural constantes do Plano de Atividades 
das BEs; 
8. Proceder à recolha dos dados estatísticos 
regulares de utilização das BEs; 
9.  Proceder à arrumação das BEs. 
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ARTIGO 11.º. 
(Alunos Monitores) 

 

Para melhor apoiar os seus utilizadores, as 
equipas das BEs poderão recorrer ao apoio 
de alunos monitores, durante cada ano 
letivo, recrutados nos termos definidos pela 
própria equipa. 
 

 

ARTIGO 12.º. 
(Reuniões das Equipas das BEs) 

 

1. Os professores bibliotecários reunir-se-
ão, oficialmente, uma vez por período e 
informalmente sempre que se verifique a 
necessidade de coordenação de atividades 
do seu plano. 
2. As Equipas das BEs reunir-se-ão, 
oficialmente, uma vez por período ou 
sempre que se justifique, para desenvolver 
o seu Plano Anual de Atividades e organizar 
seu trabalho. 
3. O professor bibliotecário reunirá com os 
docentes colaboradores e/ou aluna(o)s 
monitores sempre que seja necessário para 
o adequado desenvolvimento das tarefas a 
realizar pelos mesmos. 
4. As atas de todas as reuniões oficiais das 
equipas e/ou colaboradores serão 
elaboradas rotativamente por um membro 
da equipa e entregues na direção do 
agrupamento. 
 

 

SESSÃO II 

 

NORMAS GERAIS DE FUNCIONAMENTO 
 

ARTIGO 13.º 

(Acesso) 
 

Durante o horário de funcionamento, têm 
acesso às BEs os membros da comunidade 
educativa (alunos, pessoal docente e não 
docente e encarregados de educação), bem 
como elementos que pertençam ao 
agrupamento de escolas ou outros 
devidamente autorizados. 

ARTIGO 14.º 

(Utilização) 
 

1. As BEs são utilizadas de forma autónoma 
para leitura, estudo e atividades 
relacionadas com o desenvolvimento de 
capacidades em literacia da informação. 
2. As BEs destinam-se ainda às atividades 
previstas no seu Plano de Atividades. 
3. A utilização das BEs ou do seu espaço 
físico para qualquer atividade não prevista 
nos números anteriores carece de 
planificação, articulada quer com a equipa 
da BE quer com a Direção.  
4. A realização nas BEs de atividades 
promovidas por outras estruturas e 
serviços implica aprovação prévia, 
valorizando-se a produção conjunta, de 
forma a contribuir para os objetivos da BE e 
sem afetar o seu normal funcionamento. 
 
5. Não serão permitidas quaisquer 
atividades não previstas nos números 
anteriores. 
 

 

 

ARTIGO 15.º 

(Lotação) 
 

A lotação máxima das diferentes zonas é 
definida por cada BE, de acordo com o seu 
espaço e equipamentos e estará afixada em 
local visível para os utilizadores. 
 

 

ARTIGO 16.º 

(Horário de Funcionamento) 
 

1. O horário de funcionamento das BEs é 
definido anualmente, de acordo com as 
necessidades dos utilizadores e as 
disponibilidades de pessoal, e afixado na 
porta. 
  2. Decorrendo das atividades específicas 
das BEs, poderão os professores 
bibliotecários suspender/condicionar o 
acesso quando se verificar uma das 
seguintes situações: 
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a) Realização de atividades previamente 
programadas e calendarizadas; 
 b) Sobrelotação; 
c) Presença de uma turma em situação de 
substituição sem professor; 
d) Requisição da BE para aulas. 
 

 

ARTIGO 17.º 

(Procedimentos Gerais) 
 

1.   Ao dirigir-se à BE,  o aluno deverá deixar 
no cacifo ou noutro local próprio as malas 
ou mochilas, podendo apenas transportar 
consigo o material necessário ao trabalho 
que pretenda desenvolver.  
2.  Os utilizadores que frequentem a 
BE/CRE devem ser portadores do respetivo 
cartão de utilizador / cartão do 
agrupamento e apresentá-lo sempre que tal 
lhes seja solicitado. 
3. Na BE o aluno deverá ainda dirigir-se ao 
balcão de atendimento para fazer o registo 
da sua presença, indicando a(s) ação(ões) 
que irá desenvolver. 
 4. Ao dirigir-se a cada zona, o aluno deverá 
cumprir as normas definidas para esse 
espaço; 
 5. Ao abandonar a biblioteca, o aluno 
deverá comunicar a sua saída. 
6. A permanência nas instalações da 
Biblioteca, enquanto espaço de trabalho e 
de pesquisa, obriga à adoção de atitudes de 
civismo, necessariamente conducentes ao 
respeito pelos utilizadores que aí se 
encontram. Assim, os utilizadores da 
biblioteca deverão ter em consideração os 
seguintes princípios e normas: 
a) a Biblioteca, apesar de constituir um 
espaço lúdico e cultural de ocupação de 
tempos livres, não tem a função de uma sala 
de convívio e/ou de jogos; 
b) os utilizadores devem acatar as 
indicações que forem transmitidas pelo 
funcionário ou pelo professor responsável; 
c) qualquer atitude de desvio aos princípios 
enunciados nas duas alíneas anteriores será 
analisada em conformidade com as regras 
de atuação que constem do presente 

regimento, podendo o utilizador ser 
convidado a abandonar as instalações em 
caso de se verificar comportamento 
perturbador sem prejuízo da instauração do 
devido procedimento de averiguações e/ou 
disciplinar; 
d) os utilizadores que não cumpram, 
repetidamente, apesar de advertidos, o 
estabelecido, ficam sujeitos a medidas 
corretivas, a decidir pelo diretor do 
agrupamento, ouvido o professor 
bibliotecário, de acordo com a gravidade da 
situação. 
 

 

 

Leitura na Biblioteca 
 

ARTIGO 18.º 

(Zona de Leitura Informal) 
 

1. Os utilizadores podem consultar em 
regime de livre acesso todos os jornais e 
revistas; 
2. Depois da consulta, os periódicos devem 
ser arrumados nos expositores respectivos. 
 

 

 

ARTIGO 19.º 

(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 devem ser colocadas no local próprio 
para futura arrumação. 
3. Em caso algum os utilizadores devem 
voltar a colocar as obras nas prateleiras. 
4. Os documentos retirados dos dossiês 
temáticos devem ser entregues ao 
responsável pelo atendimento. 
 

 

 

 

 

 



 

8 

Leitura Domiciliária / Sala de Aula 
 

ARTIGO 20.º 

(Acervo Requisitável – Leitura 
Domiciliária) 

 

1. Todo o acervo das BEs é passível de ser 
requisitado para leitura domiciliária, à 
exceção de: 
a) Atlas; 
b) Dicionários; 
c) Enciclopédias; 
d) Obras em vários volumes; 
e) Obras únicas de elevada procura; 
f) Obras raras ou consideradas de luxo; 
g) Obras em mau estado de conservação; 
Este material encontra-se assinalado com 
uma bolinha vermelha. 
2. Pontualmente, poderão os serviços das 
BEs suspender, temporariamente, o 
empréstimo domiciliário de algumas obras. 
3. Todos os documentos que o utilizador 
pretenda consultar fora das bibliotecas 
terão de ser requisitados, 
independentemente do local ou tempo 
estimado de utilização; 
4. O registo de circulação, empréstimo e 
devolução de documentos será efetuado no 
programa informático de gestão do fundo 
documental; 
 

 

ARTIGO 21.º 

(Acervo Requisitável – Utilização em 
Sala de Aula) 

 

1. Todo o acervo da BE é passível de ser 
requisitado para utilização em sala de aula. 
2. A reserva de documentos para utilização 
em sala de aula deve ser feita 
antecipadamente pelo professor; 
3. O registo de circulação, empréstimo e 
devolução de documentos será efetuado no 
programa informático de gestão do fundo 
documental. 
 

 

 

 

ARTIGO 22.º 

(Requisição) 
 

1. As obras para leitura domiciliária ou para 
sala de aula são requisitadas ao balcão de 
atendimento geral, fazendo-se o seu registo 
no programa informático de gestão do 
fundo documental. 
2. As obras para utilização na sala de aula 
não podem ser levadas para fora da escola. 
 3. Embora os manuais não façam parte do 
fundo documental da BE, podem ser 
requisitados por todos os utilizadores.  
 4. O material não passível de ser 
requisitado para leitura domiciliária poderá 
sair da biblioteca durante um período 
restrito para ser fotocopiado na reprografia 
da escola. 
 

 

ARTIGO 23.º 

(Devolução) 
 

1. As obras para utilização na sala de aula 
devem ser devolvidas imediatamente após 
a sua utilização. 
2. As obras para leitura domiciliária devem 
ser devolvidas no prazo expresso no 
respetivo talão de empréstimo. 
3. O prazo definido no número anterior 
pode ser renovado duas vezes, desde que a 
obra não tenha entretanto sido solicitada 
por outro utilizador. 
4. As interrupções de Natal, Carnaval e 
Páscoa não são contabilizadas na contagem 
do prazo de devolução. 
5. A não devolução dentro do prazo 
estabelecido dará lugar a uma interdição de 
empréstimo domiciliário por igual período 
ao do atraso.  
 6. A BE reserva-se o direito de recusar novo 
empréstimo domiciliário a utilizadores 
responsáveis por posse prolongada e 
abusiva de material livro. 
  7. Mensalmente, será feito um 
levantamento dos livros que não foram 
entregues dentro do prazo devido, e serão 
informados por escrito os Diretores de 
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Turma, devendo estes notificar os 
respetivos Encarregados de Educação. 
8. Caso se verifique que a obra sofreu 
qualquer deterioração, ou mesmo extravio, 
enquanto se encontrava sob a 
responsabilidade do aluno, este terá de 
adquirir uma nova ou pagar o 
correspondente valor. 
 9. Todas as obras requisitadas para leitura 
domiciliária deverão ser entregues até ao 
final de cada ano letivo (data a definir por 
cada BE), data a partir da qual não é 
permitido fazer requisições que impliquem 
a saída de livros da escola. 
 

 

ARTIGO 24º 

(Serviço de impressões e reproduções) 
 

1. O serviço de fotocópias será efetuado de 
acordo com as limitações do serviço e 
equipamentos, nos serviços de reprografia 
da escola, ficando a execução do trabalho 
dependente da disponibilidade dos 
serviços. Os trabalhos serão efetuados e 
levantados na reprografia; 
2. Não é permitido o desrespeito pelos 
direitos de autor e propriedade intelectual: 

a) Não são permitidas cópias integrais de 
livros; 

b) Não são permitidas duplicações de 
audiovisuais. 
3. Os alunos e os professores poderão 
imprimir texto ou imagem aos preços, 
constantes de tabela afixada na reprografia, 
devendo enviar os documentos em causa 
para o endereço eletrónico dos serviços de 
reprografia.  
 

 

ARTIGO 25.º 

(Empréstimo Interbibliotecário) 
 

As BEs possibilitam o empréstimo do fundo 
documental entre as bibliotecas da Rede de 
Bibliotecas de Vagos, nos termos do 
disposto no regulamento da Rede de 
Bibliotecas de Vagos. 
 

 

Equipamento informático 
 

ARTIGO 26.º 

(Requisição do Equipamento 
Informático) 

 

1. A utilização do equipamento informático 
é precedida de requisição/inscrição, feita 
na zona de acolhimento; 
 2. Cada inscrição tem a duração de vinte 
minutos e a utilização pode ser individual 
ou em grupo, não podendo este ter mais do 
que dois utilizadores; 
3. 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; 
4. Os professores que pretendam trabalhar 
com os seus alunos utilizando os recursos 
informáticos e documentais das BEs, devem 
requisitar esse serviço nas Bibliotecas com 
48 horas de antecedência e acompanhar os 
alunos. 
 

 

ARTIGO 27.º 

(Utilização do Equipamento 
Informático) 

 

1. Os utilizadores devem cumprir as 
instruções do responsável de serviço, 
nomeadamente no que diz respeito aos sites 
a visitar. 
2. Não é permitida a pesquisa e navegação 
em sites não apropriados ao sistema 
educativo. Se tal acontecer, o utilizador 
ficará impedido de frequentar a Biblioteca 
durante o período de uma semana. 
3. Os utilizadores não podem entrar em 
salas de conversação. 
4. Nos computadores não são permitidos 
jogos, para além dos didáticos existentes na 
Biblioteca ou devidamente autorizados. 
 5. Têm prioridade na utilização dos 
computadores os utilizadores que 
pretendam realizar atividades solicitadas 
no âmbito curricular. 
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6. É expressamente proibida a instalação de 
qualquer tipo de software. 
7. É expressamente proibida a alteração de 
qualquer configuração. 
8. Os professores devem, sempre que 
possível, orientar os alunos nas suas 
pesquisas, indicando-lhes os sites a 
consultar. 
9. A utilização de computadores pessoais 
pelos alunos só é permitida na zona de 
leitura e pesquisa e está sujeita ao 
estipulado nos pontos dois, três e quatro do 
presente artigo, 
10. Caso se detete algum problema, 
resultante da má utilização do 
equipamento, será chamado à 
responsabilidade o utilizador que o 
requisitou, pagando a reparação, se for caso 
disso. 

 

Equipamento Audiovisual 
 

ARTIGO 28.º 

(Leitura Vídeo e Áudio) 
 

1. A área vídeo pode ser utilizada 
individualmente ou em grupo, não devendo 
este ultrapassar os quatro elementos por 
aparelho, exceto em situação de atividade 
de grupo/turma. 
2. Para visionamento de filmes, o utilizador 
deverá requisitar ao responsável da BE o 
filme que pretende ver. 
3. Ao abandonar a zona audiovisual, o 
utilizador deverá devolver o filme na zona 
de acolhimento. 
4. A utilização do material vídeo e áudio 
está condicionada pela disponibilidade de 
recursos e de espaço. Em caso algum, a 
aparelhagem áudio poderá interferir com o 
silêncio necessário ao bom funcionamento 
das outras áreas da biblioteca. 
5. Sempre que houver utilizadores com 
necessidades de fazer trabalhos com 
recurso ao equipamento desta área, estes 
terão prioridade. 
 6. Apenas se pode requisitar um 
documento de cada vez. 

 7. Caso se verifique alguma anomalia da 
responsabilidade do utilizador, este ficará 
responsável pela reparação do aparelho ou 
aquisição da videocassete, DVD ou CD 
áudio. 
8. Caso se verifique perturbação do bom 
ambiente de trabalho e lazer da biblioteca 
por parte dos utilizadores desta secção, 
estes serão inibidos de os utilizar e 
convidados a sair da biblioteca. 
 

 

ARTIGO 29.º 

(Direitos dos utilizadores) 
 

Todos os utilizadores das BEs têm o direito 
de: 
 

a)Frequentar os espaços e utilizar os 
recursos das BEs; 
b) Dispor de um ambiente propício à leitura 
e ao estudo; 
c) Consultar livremente os catálogos 
impressos ou informatizados existentes; 
d) Ser auxiliado pelos funcionários e 
professores em funções na BE; 
e) Participar nas atividades promovidas 
pela BE/CRE; 
f) Apresentar sugestões para a dinamização 
de atividades; 
g) Apresentar sugestões para a aquisição de 
fundo documental; 
h) Consultar, em sistema de livre acesso, 
todo o acervo em suporte de papel; 
i) Consultar e requisitar o acervo de 
material não livro mediante solicitação; 
j) Requisitar o acervo para consulta 
domiciliária ou sala de aula. 
 

 

ARTIGO 30.º 

(Deveres dos Utilizadores) 
 

Todos os utilizadores da BE têm o dever de: 
 

a) Cumprir as normas estabelecidas neste 
Regimento; 
b) Entrar ordeiramente; 
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c) Desligar ou pôr no silêncio os aparelhos 
de telemóvel em todos os espaços das BEs; 
d) Não consumir bebidas e alimentos; 
d) Manter e fazer manter o silêncio; 
e) Fazer corretamente 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 detetada; 
i) Não alterar o posicionamento do 
equipamento e do fundo documental; 
j) Comunicar a sua saída; 
l) Ser célere na devolução das obras 
requisitadas e já lidas/consultadas; 
m) Acatar todas as instruções/indicações 
emanadas por qualquer membro da equipa. 
 

 

SESSÃO III 

Instrumentos de Gestão das BEs 

 

ARTIGO 31.º 

(Plano de Ação) 
 

 As BEs orientam-se por um Plano de Ação, 
definido a quatro anos, que contempla 
todos os domínios de intervenção das BEs, 
os objetivos traçados para cada um deles e 
as ações a desenvolver para a sua 
consecução. O Plano de Ação deve articular-
se com o Projeto Educativo do 
Agrupamento, merecer o acordo da direção 
e a aprovação do Conselho Pedagógico. 
 

 

ARTIGO 32.º 

(Plano Anual de Atividades) 
 

1. A equipa das BEs elaborará anualmente 
um plano de atividades, PAA, que integrará 
o Plano Anual de Atividades do 
Agrupamento. 
2. Todas as atividades constantes do PAA 
deverão ser planificadas de acordo com os 
seguintes itens: 
– Objetivos; 
– Estratégias; 
– Recursos; 

– Calendarização; 
– Avaliação. 
3. Na elaboração do seu Plano Anual de 
Atividades as BEs devem promover a 
articulação com os coordenadores dos 
departamentos curriculares, diretores de 
curso, diretores de turma e respetivas 
equipas pedagógicas e docentes; 
4. As atividades a desenvolver nas BEs, 
envolvendo o grupo turma, em tempo 
letivo, deverão ser planificadas 
colaborativamente pelo professor 
bibliotecário e pelo professor da turma, de 
acordo com os seguintes itens: 
– Objetivos; 
– Metodologia; 
– Recursos; 
– Calendarização; 
– Avaliação. 
5. A equipa das BEs elaborará anualmente 
um relatório das atividades desenvolvidas. 
 6. A consecução das atividades dependerá 
dos recursos humanos, materiais  e 
financeiros indispensáveis à sua 
concretização. 
  7. A dotação orçamental das BEs é 
estabelecida pelo Diretor do Agrupamento 
no início de cada ano letivo e integra o 
Plano Orçamental do Agrupamento, de 
forma a viabilizar o plano anual de 
atividades e as aquisições para a renovação 
do fundo documental das BEs. 
 

 

ARTIGO 33.º 

(Política Documental de Agrupamento) 
 

 1. A política documental do Agrupamento 
será definida após auscultados o diretor, o 
conselho pedagógico, os professores, os 
alunos e a restante comunidade educativa, 
devendo estar de acordo com: 
a) O Currículo Nacional; 
b) As Orientações Curriculares para a 
Educação Pré-escolar; 
c) As brochuras de Matemática e Língua 
Portuguesa para a Educação Pré-Escolar; 
d) O Projeto Educativo do Agrupamento; 
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e) O equilíbrio entre os níveis de ensino 
existentes no Agrupamento; 
f) As necessidades educativas especiais e as 
origens multiculturais dos alunos; 
g) As áreas curricular, extracurricular e 
lúdica; 
h)  O equilíbrio entre todos os suportes, 
que, de uma maneira geral, deve respeitar a 
proporcionalidade de três (material livro) 
para um (material não livro); 
i) A obtenção de um fundo documental 
global equivalente a dez vezes o número de 
alunos;  
j As áreas do saber, respeitando as áreas 
disciplinares. 
2. A BE/CRE define a sua Política 
Documental considerando também 
estratégias concelhias. 
3. Os professores bibliotecários, com o 
apoio das equipas das BEs, serão os 
principais responsáveis pela execução da 
política documental definida. 
4. Todos os documentos adquiridos pelas 
escolas serão registados nas BEs e 
receberão o respetivo tratamento 
documental. 
5. Os documentos obtidos pela escola 
(oferta, permuta ou compra) devem situar-
se no espaço das BEs, sem prejuízo de haver 
requisições a médio e a longo prazo, 
devidamente justificadas. 
6. As BEs reservam-se o direito de proceder 
ao desbaste da coleção sempre e quando 
está em causa o cumprimento do PDC 
(Plano de Desenvolvimento da Coleção), 
aprovado pelos órgãos do Agrupamento.  
  
 

ARTIGO 34.º 

(Parcerias) 
 

1.  As BEs do Agrupamento de Escolas 
de Vagos integram o Programa da Rede de 
Bibliotecas Escolares (RBE) desde 2000 (EB 
Dr. João Rocha – Pai, 2004 (Escola 
Secundária) e o Grupo de Trabalho das 
Bibliotecas do Concelho de Vagos desde 
2008. 

2.  Os professores bibliotecários, no 
cumprimento de seus deveres para com 
estas estruturas: 
a)  colaborarão nas atividades e 
iniciativas constantes dos respetivos 
protocolos; 
b)  cumprirão o estipulado nos 
regulamentos próprios dos respetivos 
parceiros; 
c)  reunir-se-ão, ordinariamente, de 
acordo com o previsto no regulamento do 
Grupo de Trabalho Concelhio das 
Bibliotecas de Vagos; 
d)  reunir-se-ão com os representantes 
da RBE de acordo com as solicitações 
recíprocas. 
 

 

ARTIGO 35.º 

(Divulgação da Informação) 
 

1.  Com vista à consecução dos 
objetivos das Bibliotecas Escolares será 
instituído o Serviço de Difusão da 
Informação. Este serviço pretende ser um 
canal de comunicação, divulgação e 
dinamização dos serviços, dos recursos e 
das atividades das bibliotecas, com 
informação atualizada sobre o fundo 
documental existente. 
2. Esta divulgação da informação será 
efetuada através de: 
a) a página eletrónica do agrupamento, os 
blogues das BEs e as Newsletters, 
constituindo o formato digital o veículo 
preferencial para divulgação da informação 
relativa às atividades e aos recursos 
existentes.  
b) as vitrinas das sugestões de leitura e 
vários expositores, espalhados pelas 
escolas; 
c) outras iniciativas específicas definidas e 
organizadas pela equipa da BE. 
3.  A equipa das BEs responsabiliza-se 
pela divulgação das novas aquisições e 
listas de difusão seletiva da informação, de 
acordo com as necessidades e solicitação 
dos utilizadores. 
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4.  Qualquer divulgação da informação 
das BEs deve garantir os direitos à 
privacidade de dados e de imagem dos 
utilizadores. 
 

 

ARTIGO 36.º 

(Avaliação dos Serviços) 
 

A avaliação das BEs/CRE encontra-se 
incorporada no processo de autoavaliação 
do agrupamento e articula-se com os 
objetivos do seu projeto educativo.  
Sendo a avaliação um processo pedagógico 
e regulador, inerente à gestão e procura de 
uma melhoria contínua das BEs, torna-se 
fundamental que esta mobilize toda a 
comunidade educativa, otimizando, através 
da ação coletiva, as possibilidades que 
oferece, ao mesmo tempo que procura 
melhorar os seus pontos fracos: 
a)A avaliação da BE/CRE deve apoiar-se em 
evidências recolhidas de forma sistemática, 
no decurso do ano letivo, e envolver 
diferentes atores; 
b)Para além de analisar e tratar dados 
obtidos a partir de registos diversos, dos 
trabalhos realizados pelos alunos, das 
estatísticas produzidas pelo sistema das 
BEs, dos materiais produzidos por estas ou 
em colaboração e dos instrumentos 
especificamente construídos para recolher 
informação no âmbito da  avaliação, os 
professores bibliotecários deverão 
elaborar, no final do ano letivo, um relatório 
de autoavaliação, de acordo com o modelo 
de autoavaliação adotado pela RBE; 
c) o relatório de autoavaliação  referido na 
alínea precedente será apresentado e 
analisado em conselho pedagógico e 
submetido ao Gabinete da RBE, nos prazos 
estipulados por este organismo. 
 

 

 

 

 

 

 

ARTIGO 37.º 

(Disposições Finais) 
 

1. Todos os prazos referidos no 
presente regulamento deverão ser contados 
em dias úteis de funcionamento das BEs. 
2. Qualquer programa de 
desenvolvimento do agrupamento poderá 
contar com a colaboração das BEs. 
3. Todas as situações omissas no 
presente Regulamento são resolvidas pela 
equipa das BEs e/ou pelo diretor do 
agrupamento. 
 

 

ARTIGO 38º 

(Aprovação e Divulgação) 
 

Este documento será aprovado pelo 
Conselho Geral, ouvido o Conselho 
Pedagógico, integrando, como anexo, o 
Regulamento Interno do Agrupamento e 
ficando disponível para consulta em dossiê 
próprio nas BEs, bem como na página 
eletrónica do agrupamento. 
 


