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CAPÍTULO I - PRINCÍPIOS GERAIS 

Artigo 1.º 

Objeto 

1. A ação da Biblioteca Escolar, os seus objetivos e princípios orientadores estão definidos no Projeto 

Educativo, no Projeto Curricular do Agrupamento e no Regulamento Interno do Agrupamento; 

2. As normas de utilização apresentadas neste documento resultam do definido em Regulamento Interno da 

Escola e são aprovadas pelo órgão de gestão (Direção); 

3. As normas da Biblioteca Escolar (BE) devem ser conhecidas e respeitadas por todos os utilizadores das 

bibliotecas do Agrupamento, de modo a facilitar a utilização e a rentabilização dos recursos; 

4. A Biblioteca está aberta a toda a Comunidade Educativa, dentro do horário definido por este regimento, e 

o seu funcionamento rege-se pelos pontos constantes no Capítulo III. 

Artigo 2.º 

Identificação 

1. As BE do Agrupamento de Escolas Miguel Torga de Sabrosa são a biblioteca da Escola sede e a Biblioteca 

da Escola Básica  Fernão de Magalhães. 

Artigo 3.º 

Âmbito de aplicação 

1. O presente regimento aplica-se a todos os utilizadores das BE do Agrupamento: 

1.1. Alunos; 

1.2. Docentes; 

1.3. Não docentes; 

1.4. Outros elementos da Comunidade Educativa. 

CAPÍTULO II – ORGANIZAÇÃO 

Artigo 4.º 

Áreas funcionais 

1. O espaço das BE está organizado em zonas funcionais que se interrelacionam: 

1.1. Acolhimento; 

1.2. Leitura informal; 

1.3. Consulta e produção multimédia (só existe na BE da Escola sede); 

1.4. Consulta de documentação. 

2. As funções inerentes às zonas funcionais são: 
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2.1. Acolhimento – local onde estão centralizadas as atividades de apoio aos utilizadores; 

2.2. Leitura informal – local para leitura informal de revistas, jornais e álbuns num ambiente descontraído, 

funcionando como um convite à utilização da biblioteca; 

2.3.Consulta e produção multimédia – destinada à consulta e produção de trabalhos em suporte digital 

multimédia através da utilização de computadores com acesso à internet; 

2.4. Consulta de documentação – destinada à consulta integrada da documentação nos diferentes 

suportes. Esta zona tem espaços diferenciados para trabalho individual e de grupo; 

3. As zonas indicadas no ponto 1 deste artigo possuem o seguinte equipamento: 

3.1. Acolhimento – balcão de atendimento: 2 computadores de arquivo e de consulta; 

3.2. Leitura informal – poltronas e expositores com periódicos e revistas (só se aplica na Escola-sede); 

3.3. Consulta e produção multimédia – computadores com acesso à internet (só se aplica na Escola-sede); 

3.4. Consulta de documentação: 

3.4.1. Material impresso – Mesas de trabalho individual e em grupo; 

4. As diferentes zonas são servidas por: 

4.1. Estantes abertas adequadas à funcionalidade e aos documentos próprios; 

4.2. Pontos de rede fixos e acesso sem fios à Internet. 

Artigo 5.º 

Acesso à documentação 

1. A documentação está organizada de acordo com grupos genéricos de suporte da informação funcionando 

em sistema de livre acesso pelo utilizador; 

2. Toda a documentação está arrumada por assuntos, segundo a classificação numérica da tabela CDU e 

identificada pelo seguinte código de cores: 

0 – Preto. .......................- Generalidades 

1 – Vermelho …...............- Filosofia. Psicologia 

2 – Amarelo. ...................- Religião e Teologia 

3 – Azul Claro. .................- Ciências Sociais 

4 - (não utilizado) 

5 – Laranja . ......................- Ciências Exatas e Naturais 

6 – Verde. ......................... - Ciências Aplicadas 

7 – Cinzento . ..................  - Arte. Desporto 
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8 – Azul escuro . ............... - Linguística. Literatura 

9 – Lilás. ...........................  - Geografia. Biografias. História. 

2.1. À identificação de cores acresce, nas etiquetas de lombada, três letras em maiúsculas (três letras 

iniciais do apelido do autor) e a cota. 

Artigo 6.º 

Equipa da Biblioteca 

1. A equipa das duas Bibliotecas do Agrupamento é constituída, de acordo com o definido no Regulamento 

Interno, pelos seguintes elementos: 

1.1. Professora bibliotecária do Agrupamento - Coordenadora das BE: Luísa Moreira; 

1.2. Docentes: ; Agostinho Machado; Alexandra Casanova; Ana Paula Ribeiro, Dina Ribeiro; Ester Botelho; 

Fernanda Sousa, Isabel Faria; Luís Rodrigues ;Margarida Barros  

1.3.Assistente operacional: Conceição Pereira 

1.3. Colaboradores eventuais: comunidade educativa. 

2. A esta equipa cabe a dinamização do Plano Anual de Atividades, tais como o MIBE, a Semana da Leitura, a 

gestão documental da BE (de acordo com o manual de procedimentos do tratamento documental) e a 

garantia do funcionamento diário da BE. 

CAPÍTULO III - UTILIZAÇÃO 

SECÇÃO I - Zonas funcionais 

Artigo 7.º 

Acolhimento 

1. É o local de serviço de apoio à Biblioteca e é prestado pelos professores que encaminham os utilizadores 

para a zona pretendida, prestam informações sobre a utilização dos serviços e elaboram o registo de 

utilizadores e dos empréstimos realizados. 

Artigo 8.º 

Consulta e produção multimédia 

1. Os utilizadores devem requisitar, em impresso próprio, a utilização dos computadores, respeitando as 

marcações destinadas à realização de projetos para o grupo/ turma e o horário de funcionamento da 

Biblioteca; 

1.1. Cada computador apenas poderá ser usado por um utilizador, à exceção de trabalhos de grupo em 

que poderá ser utilizado por dois utilizadores no máximo. Não é permitida a permanência de utilizadores 

em pé e em volta dos computadores; 

1.2. O período de utilização dos computadores e de pesquisa na internet não deve exceder os 30 minutos; 
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1.3. No caso de não existirem utilizadores inscritos, o período de trabalho poderá ser alargado até que 

outro utilizador solicite a utilização de um computador. 

2. A utilização dos computadores destina-se única e exclusivamente à consulta e produção de documentos 

de caráter pedagógico. 

Artigo 9.º 

Consulta de documentação 

1. Deve ser realizada no local disponibilizado para consulta individual e leitura de documentos e onde se 

requer o máximo de silêncio possível; 

2. Documentos impressos: 

2.1. Os livros são retirados das estantes pelos utilizadores, devendo o professor acompanhar essa tarefa, 

no caso dos utilizadores mais novos;5 

2.2. Após a utilização, os documentos são entregues na zona de acolhimento, no carrinho/local indicado, 

para futura arrumação. 

Artigo 10.º 

Área de gestão 

1. A área de gestão é composta pelos espaços destinados a trabalho da equipa BE e área de armazenamento 

de documentos da BE; 

2. A área de gestão e respetivos equipamentos destinam-se à utilização exclusiva pela equipa da BE, sendo 

de acesso reservado. 

 

SECÇÃO II - Documentos 

Artigo 11.º 

Circulação e empréstimo 

1. O empréstimo de livros obedece aos seguintes critérios: 

1.1. Os alunos podem requisitar um livro por um período de uma semana, renovável mediante autorização 

prévia da professora bibliotecária; uma segunda requisição não pode ser feita se a primeira requisição se 

encontrar em atraso; 

1.2. Os docentes podem requisitar o número necessário de livros a utilizar na sala de aulas. Para 

empréstimo domiciliário, podem requisitar um máximo de três livros, pelo período de quinze dias 

(renovável); 

1.3. Os assistentes operacionais/técnicos podem igualmente requisitar três livros pelo período de quinze 

dias (renovável) 
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2. Todos os documentos que o utilizador pretenda consultar fora da biblioteca terão de ser requisitados, 

independentemente do local ou tempo estimado de utilização; 

3. O registo de circulação, empréstimo e devolução de documentos será efetuado pelo professor/assistente 

operacional de serviço; 

4. Quando não for respeitado o prazo para devolução do material requisitado será aplicada uma penalização 

de 0,10 € por cada dia de atraso. A verba conseguida será utilizada para a compra de livros ou para prémios 

dos concursos literários; 

5. É permitido efetuar reservas para utilização de documentos na sala de aula e/ou projetos a realizar na 

biblioteca e/ou espaço da BE (reserva válida durante dois dias); 

6. O empréstimo de documentos pode ser renovado apenas se ainda não estiver penalizado por atraso na 

devolução; 

6.1. As renovações subsequentes apenas se podem realizar caso o documento não tenha sido alvo de um 

pedido de reserva por outro utilizador; 

6.2. O pedido de reserva caduca se o documento não for levantado dentro do prazo definido. 

7. Requisição de Jogos de Xadrez: a requisição do tabuleiro de xadrez será realizada na Zona de Acolhimento, 

apenas quando na BE não se encontrarem alunos a estudar. 

 

SECÇÃO III- UTILIZAÇÃO DE TABLETS 

Artigo 12.º 

 Preâmbulo 

A Biblioteca do Agrupamento disponibiliza 4 tablets para utilização gratuita pela comunidade escolar. Este 

empréstimo visa proporcionar aos utilizadores da BE um novo suporte para as atividades letivas, pesquisa e 

outras atividades relacionadas com a missão da Biblioteca Escolar, bem como garantir o acesso às novas 

tecnologias de informação a todos os alunos. 

Artigo 13º 

Objetivos 

1. Promover a utilização dos tablets;  

2. Aumentar as práticas de leitura digital; 

3. Explorar os caminhos abertos pelas tecnologias digitais;  

4. Aproveitar a motivação dos alunos para a leitura de suporte multimédia, explorando os dispositivos 

de crescente portabilidade;  

5. Desenvolver a autonomia dos alunos na elaboração/utilização de e-books e ferramentas associadas;  
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6. Contribuir para o processo de aprendizagem ao nível do currículo.  

   Artigo 14º 

Prioridades de utilização 

1. Atividades de estudo;  

2. Atividades de leitura;  

3. Atividades de lazer/lúdicas.  

Artigo 15º 

População alvo 

1. Alunos, professores e restante comunidade escolar. 

Artigo 16º 

Regras de requisição 

1. O pedido de empréstimo dos referidos equipamentos pode ser efetuado no balcão da Biblioteca, 

mediante identificação do utente e após verificação da mesma pela equipa da Biblioteca;  

2. O empréstimo faz-se mediante o preenchimento de uma ficha de requisição existente no balcão de 

atendimento;  

3. O desrespeito pelas regras e a utilização indevida dos equipamentos implica a sua devolução e a 

interdição de posteriores utilizações/requisições;  

4. Em circunstâncias excecionais, a equipa da BE poderá solicitar ao utilizador a devolução antecipada 

do equipamento.  

Artº 17º 

Regras gerais de utilização 

1. Os utentes são responsáveis pela manutenção do estado do equipamento, devendo garantir os 

cuidados indispensáveis ao seu funcionamento;  

2. Os utentes estão impedidos de realizar o carregamento de bateria, a descarga de aplicações e a 

alteração das configurações dos dispositivos;  

3. É expressamente proibido guardar informações pessoais (fotos, vídeos, etc) para posterior utilização;  

4. Sempre que detetada qualquer anomalia ao normal funcionamento dos equipamentos, deve ser 

dado conhecimento imediato a um elemento da equipa responsável. Empréstimo presencial de 

tablets  na Biblioteca (aplicável a toda a comunidade escolar)  

5. O utilizador deverá conhecer as normas estabelecidas neste regimento;  
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6. O empréstimo é de uso individual e intransmissível, sendo a integridade do equipamento da 

responsabilidade de quem o requisita;  

7. O tempo máximo de utilização é de 60 minutos, e, no caso de existir lista de espera, é de 30 minutos;  

8. A utilização dos equipamentos para a realização de trabalhos escolares é prioritária;  

9. Não é permitido utilizar os equipamentos fora do espaço Biblioteca;  

10. O utilizador deve certificar-se de que os dispositivos de som estão desativados.  

Artigo 16º 

Requisição de tablets para a sala de aula (para docentes) 

1. O utilizador deverá conhecer as normas estabelecidas neste regimento; 

2. O período máximo de utilização é de 100 minutos, devendo a requisição ser feita com 24 horas de 

antecedência, no formulário disponível para o efeito que se encontra na Biblioteca;  

3. O utilizador é responsável pela utilização dos equipamentos.  

CAPÍTULO IV - ATIVIDADES E DIVULGAÇÃO 

Artigo 12.º 

Atividades 

1. Com vista à consecução dos objetivos definidos no documento “Plano de Ação da Biblioteca” integrado no 

Projeto Educativo, as BE desenvolverão atividades ligadas à organização interna, divulgação de informação e 

promoção da leitura; 

1.1. As atividades dinamizadas pelas BE constituem o Plano de Atividades da BE e integram o Plano de 

Atividades do Agrupamento; 

1.2. A sua coordenação é da responsabilidade da professora bibliotecária e da equipa da BE, contando com 

a colaboração de outros membros da comunidade educativa e de outros eventuais parceiros. 

2. A realização na BE de atividades promovidas por outras estruturas e serviços implica aprovação prévia, 

valorizando-se a produção conjunta de forma a concretizar os objetivos da BE e sem afetar o seu normal 

funcionamento. 

 

Artigo 13.º 

Exposições 

1. As exposições a realizar serão coordenadas pela equipa da Biblioteca; 

2. As exposições devem respeitar o normal funcionamento das bibliotecas, procurando sempre valorizar a 

sua utilização; 
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3. As exposições artísticas devem contribuir para o enriquecimento das bibliotecas e do seu acervo 

documental através de ofertas dos seus autores; 

4. A divulgação de informações nas BE está sujeita às normas gerais da escola. 

Artigo 14.º 

Prémios 

1. As atividades promovidas pelas BE podem envolver o reconhecimento do mérito dos participantes através 

de prémios; 

2. Os prémios a atribuir devem favorecer a consecução dos objetivos das bibliotecas do Agrupamento. 

Artigo 15.º 

Divulgação 

1. A divulgação das atividades das BE será efetuada através de: 

1. 1.Vitrinas e locais de exposição; 

1.2. Espaços próprios na internet (página de facebook,  blog e página Web da Escola). 

2. A divulgação das atividades das BE deve garantir os direitos à privacidade de dados e de imagem dos 

utilizadores. 

CAPÍTULO V - DISPOSIÇÕES FINAIS 

Artigo 16.º 

Horário 

1. A BE da Escola sede funciona das 9h às 17h30min; a BE da Esola Básica Fernão de Magalhães funciona das 

9h30min às 12h e das 13:15h às 15h15min.  

Artigo 17.º 

Direitos dos utilizadores 

1. Usufruir de todos os recursos e serviços das BE constantes neste regimento; 

2. Circular livremente em todo o espaço das BE, sem prejuízo dos presentes; 

3. Aceder livremente aos documentos que se encontram nas estantes e expositores; 

4. Participar em todas as atividades promovidas pelas BE; 

5. Dispor de um ambiente apropriado à leitura e ao estudo; 

6. Requisitar para leitura domiciliária os documentos disponíveis para esse efeito; 

7. Apresentar críticas, sugestões ou reclamações, por escrito e devidamente fundamentadas (caixa de 

sugestões). 
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Artigo 18.º  

Deveres dos utilizadores 

1. Cumprir as normas e prazos constantes neste regimento; 

2. Zelar pelo bom estado de conservação do mobiliário e equipamento e dos documentos que consulta e 

requisita; 

3. Contribuir para a manutenção de um bom ambiente de trabalho e estudo nas BE; 

4. Cumprir as indicações que forem comunicadas pelo professor responsável ou assistente operacional; 

5. Manter o telemóvel desligado; 

6.  Não consumir alimentos, pastilhas elásticas ou bebidas em todas as áreas das BE; 

7. Guardar a mochila, pasta, mala e outros materiais escolares à entrada, no armário disponibilizado para o 

efeito; 

8. Comunicar imediatamente à pessoa responsável presente qualquer dano observado nos documentos 

consultados/requisitados; 

9. Indemnizar as BE por danos ou perdas pelos quais sejam responsáveis. 

Artigo 19.º 

Penas a aplicar 

1. O desrespeito pelas normas deste regimento deverá ser comunicado à Coordenadora das BE; 

1.1. Quando necessário será feita a participação disciplinar à Direção que determinará a(s) medida(s) a 

tomar, de acordo com a legislação em vigor; 

2. A utilização indevida dos computadores ou equipamento audiovisual implicará a limitação na sua utilização 

durante uma semana; 

2.1. A reincidência terá como consequência a aplicação das medidas disciplinares que constam no 

Regulamento Interno. 

3. O requisitante dos documentos e material perdido ou danificado fica obrigado à sua reposição ou 

restituição do seu valor comercial atual; 

3.1. Caso o documento já não esteja à venda será efetuado uma estimativa de custo para documento 

semelhante ou equiparado; 

3.2. A aplicação de penalizações pecuniárias por danos ou perdas de documentos constitui fonte de 

receitas para a biblioteca. As verbas obtidas revertem para aquisição de fundo documental das BE. 

4. O acesso ao espaço e recursos das BE pode ser revogado temporariamente a qualquer utilizador, por 

incumprimento deste regulamento: 
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4.1. A decisão será tomada, a título provisório, por um membro da equipa da BE; 

4.2. Uma decisão definitiva é da competência da Direção após informação da ocorrência pela 

Coordenadora das BE. 

Artigo 20.º 

Entrada em vigor e divulgação 

1. Este regimento entrará em vigor imediatamente após a sua aprovação, ficando disponível para consulta 

em dossiê próprio nas BE e na página do Agrupamento. 

Artigo 21.º 

Omissões 

1. Qualquer situação omissa no presente regimento será resolvida, provisoriamente, pelos 

professores/assistente operacional ao serviço e posteriormente analisada pela Coordenadora das BE e pela 

Direção do Agrupamento. 

Artigo 22.º 

Revisão 

1. O regimento poderá ser alterado pela equipa das BE, por proposta de um terço dos seus membros. 

2. As alterações ao regimento devem ser aprovadas por maioria de dois terços dos membros da equipa das 

Bibliotecas Escolares do Agrupamento. 

Artigo 23.º 

Considerações finais 

1.Os casos omissos neste regimento serão resolvidos pela equipa da Biblioteca em articulação com a Direção; 

O presente regimento pode ser revisto e atualizado sempre que se considere oportuno;  

Sabrosa, 1  de outubro de 2019 

Coordenadora das Bibliotecas Escolares do Agrupamento: 

Luísa Moreira 

 

 

 

Restante equipa das Bibliotecas Escolares do Agrupamento: 

Agostinho Machado 

Alexandra Casanova 

Ana Paula Ribeiro 

Dina Ribeiro  

Ester Botelho 
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Fernanda Sousa  

Isabel Faria 

Luís Rodrigues 

Margarida Barros 

Luís Rodrigues 

Assistente Operacional 

Conceição Pereira 


