
  

(Extracto do Regulamento Interno do Agrupamento de Escolas da Venda do
Pinheiro) 

(...) 

SECÇÃO IV – RECURSOS EDUCATIVOS  

Artigo 102.º – Centros de Recursos Educativos  

1. O Agrupamento de Escolas Venda do Pinheiro assegura Serviços de Biblioteca
Escolar/Centro de Recursos Educativos a todos os elementos da Comunidade Educativa,
de acordo com o Projecto Educativo em vigor e, de forma articulada, em três unidades
documentais da responsabilidade do Ministério da Educação, com as seguintes
designações: Centro de Recursos Educativos Poeta José Fanha, na EB 2,3 da Venda do
Pinheiro (RBE desde 2003); Centro de Recursos Educativos/ Biblioteca Escolar da EB 1
Venda do Pinheiro, neste estabelecimento (RBE desde 2004) e Biblioteca Escolar A Casa
do Folhas, na EB 1/JI Professor João Dias Agudo, na Póvoa da Galega (RBE desde
2004). Estas unidades documentais integram a Rede de Bibliotecas Escolares do
Ministério da Educação. Todas as disposições constantes na presente secção deste
Regulamento se referem a estas unidades documentais, sempre referidas genericamente
por Biblioteca Escolar.  

Artigo 103.º – Definição  

1. A Biblioteca Escolar é entendida como uma estrutura de orientação educativa. 
Como tal, disponibiliza serviços de documentação e informação, de ensino e de 
aprendizagem, e gere recursos educativos directamente ligados às actividades 
quotidianas de ensino ou formação, e às actividades curriculares lectivas, não 
lectivas ou de ocupação de tempos livres/ lazer. O seu funcionamento é sempre 
entendido em articulação com o currículo escolar. 

2. O uso dos espaços que lhe estão afectos, bem como dos restantes recursos que gere, 
deve respeitar a natureza e função dos mesmos. 

Artigo 104.º – Objectivos  

1. A Biblioteca Escolar adopta os princípios do Manifesto das Bibliotecas Escolares, 
preparado pela Federação Internacional das Associações de Bibliotecários e de 
Bibliotecas (IFLA) e aprovado pela UNESCO, na sua Conferência Geral em Novembro 
de 1999, onde lhe são definidos os seguintes objectivos: a) Apoiar e promover os 
objectivos educativos definidos de acordo com as finalidades e currículo da escola; b) 
Criar e manter nas crianças o hábito e o prazer da leitura, da aprendizagem e da utilização 
das bibliotecas ao longo da vida; c) Proporcionar oportunidades de utilização e produção 
de informação que possibilitem a aquisição de conhecimentos, a compreensão, o 
desenvolvimento da imaginação e o lazer; d) 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; 



e) Providenciar acesso aos recursos locais, regionais, nacionais e globais e às 
oportunidades que confrontem os alunos com ideias, experiências e opiniões 
diversificadas; f) Organizar actividades que favoreçam a consciência e a sensibilização 
para as questões de ordem cultural e social; g) Trabalhar com alunos, professores, 
funcionários, órgãos de gestão e pais de modo a cumprir a missão da escola; h) Defender 
a ideia de que a liberdade intelectual e o acesso à informação são essenciais à construção 
de uma cidadania efectiva e responsável e à participação na democracia; i) Promover a 
leitura, os recursos e serviços da biblioteca escolar junto da comunidade escolar e fora 
dela.  

Artigo 105.º – Funções  

1. A Biblioteca Escolar desempenha na comunidade educativa as seguintes funções: a) 
Informativa – Fornece informação fiável, de rápido acesso, recupera e transfere 
informação. A biblioteca escolar deverá integrar redes locais, regionais e nacionais de 
informação. b) Educativa – Assegura a educação contínua e ao longo da vida através de 
provisão de instalações e de criação de uma atmosfera para aprendizagem. Sugere 
orientações na localização, selecção e utilização de materiais e treino em destreza de 
informação, através da interacção com os ensinamentos da sala de aula. Promove a 
liberdade intelectual. c) Cultural – Melhora a qualidade de vida através da apresentação e 
apoio da experiência estética, orientação na apreciação de artes, encorajamento da 
criatividade e desenvolvimento de relações humanas positivas.  

d) Recreativa – Mantém e aumenta uma vida equilibrada e enriquecida encorajando a
utilização adequada ao tempo de descanso, através do fornecimento de informação
recreativa, de materiais e de programas de valor recreativo e da orientação no uso do
tempo de descanso.  

Artigo 106.º – Cooperação/ Parcerias  

1. As unidades documentais acima mencionadas articulam o seu funcionamento 
através de um grupo designado como grupo de trabalho das Bibliotecas Escolares 
do Agrupamento de Escolas Venda do Pinheiro. 

2. O grupo de trabalho é constituído pelos docentes Coordenadores das várias 
Bibliotecas Escolares, podendo nele participar outros colaboradores não devendo 
estes exceder os 4 elementos.11 

1. São objectivos gerais deste grupo de trabalho: a) Promover a interacção entre 
os diferentes níveis de ensino, através de actividades contempladas no 
respectivo plano de actividades de cada uma; 

2. b) Desenvolver uma dinâmica de reflexão acerca das práticas e de intercâmbio 
de experiências, bem como avaliar o trabalho desenvolvido.  

3. O grupo de trabalho realiza reuniões ordinárias e extraordinárias, objecto de 
convocatória própria proposta ao Conselho Executivo e por este subscrita. 

4. Está prevista uma reunião ordinária por período, de forma rotativa, em cada um dos 
estabelecimentos, sendo o presidente da reunião o coordenador responsável pela 



Biblioteca Escolar da escola anfitriã. 

5. Podem ainda realizar-se reuniões extraordinárias, por proposta de qualquer dos seus 
membros. 

6. O grupo faz-se representar em Conselho Pedagógico através do coordenador 
responsável pelo Centro de Recursos Poeta José Fanha. 

7. Sempre que sejam elaborados e/ou revistos o Regulamento Interno, o Projecto 
Educativo e o Projecto Curricular de Agrupamento o grupo de trabalho deve 
apresentar propostas que garantam o cumprimento dos objectivos da Biblioteca 
Escolar. 

8. A Biblioteca Escolar deve promover a cooperação com os docentes dos diferentes 
departamentos e conselhos, com os encarregados de educação, com a comunidade 
local, com a Biblioteca Municipal (através do Serviço de Apoio à Biblioteca 
Escolar), com o Gabinete Coordenador do Programa da Rede de Bibliotecas 
Escolares ou outras instituições. 

Artigo 107.º – Espaço e Áreas Funcionais  

1. A Biblioteca Escolar é constituída pelas seguintes áreas funcionais: zona de 
atendimento, zona de consulta de documentação impressa, zona de leitura informal, zona 
de consulta de material multimédia, zona de consulta áudio e zona lúdica. Pode, ainda, 
gerir espaços afectos a depósito e, ou, a trabalho interno da equipa.  

Artigo 108.º – Recursos Humanos  

1. Cada unidade documental acima referida é dirigida por um docente coordenador 
que exercerá as suas funções em articulação com o Conselho Executivo, que o 
designa nos termos da Lei. 

2. À escola sede do agrupamento é atribuído um crédito horário de oito a onze horas 
lectivas semanais destinado ao docente que assegura a coordenação da equipa 
responsável pela BE, determinado de acordo com o número de alunos da escola 
básica dos 2.º e 3.º ciclos:12 a) Escolas com número igual ou inferior a 500 alunos 
— oito horas; b) Escolas com número superior a 500 alunos — onze horas. 

3. Compete aos coordenadores assegurar as seguintes funções: a) Promover a 
integração da biblioteca na escola (projecto educativo, projecto curricular, 
regulamento 

interno);  

b) Assegurar a gestão da biblioteca e dos recursos humanos e materiais a ela afectos;  

c) Colaboração com o Conselho Executivo na selecção dos elementos docentes e não 
docentes da  



equipa;  

d) Programação, gestão e avaliação de actividades e serviços;  

e) Formação dos utilizadores;  

f) Organização do espaço de cada Biblioteca Escolar/Centro de Recursos Educativos;  

g) Definir e operacionalizar, em articulação com a direcção executiva, as estratégias e 
actividades de  

política documental das escolas e Agrupamento;  

h) Classificação e indexação dos documentos;  

i) Difusão selectiva da informação disponível aos utilizadores;  

j) Orientação de serviços de empréstimo e circulação, incluindo empréstimo domiciliário 
e para a sala de  

aula e empréstimo inter-bibliotecas (do agrupamento ou exteriores); k) Elaboração de 
estatísticas periódicas; l) Organização do arquivo corrente de documentos internos, 
incluindo correspondência;  

11 Despacho n.º 13 599/2006 (2.ª série), de 28 de Junho 12 Despacho n.º 13 599/2006 (2.ª
série), de 28 de Junho  

m) Participação em reuniões e actividades relacionadas com as Bibliotecas 
Escolares/Centros de  

Recursos Educativos.  

n) Coordenar uma equipa, previamente definida com o conselho executivo;  

o) Favorecer o desenvolvimento das literacias, designadamente da leitura e da 
informação, e apoiar o  

desenvolvimento curricular;  

p) Promover o uso da biblioteca e dos seus recursos dentro e fora da escola.  

1. Compete ao coordenador do centro de recursos da escola sede de agrupamento 
representar as bibliotecas escolares no Conselho Pedagógico. 

2. Os docentes que integram a equipa responsável pela BE são designados de entre os 
docentes do agrupamento/escola que apresentem um dos seguintes requisitos, 
preferencialmente pela ordem indicada: a) Formação académica na área da gestão 
da informação/BE; b) Formação especializada em ciências documentais; c) 
Formação contínua na área das BE; d) Formação em técnico profissional BAD; e) 



Comprovada experiência na organização e gestão das BE. 

3. 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, preferindo docentes do quadro sem 
serviço lectivo atribuído ou com horário com insuficiência de tempos lectivos. 

4. Os docentes 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 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); b) 
Competências na área das literacias, em particular nas da leitura e da informação; c) 
Competências no desenvolvimento do trabalho em rede; d) Competências na área da 
avaliação; e) Competências de trabalho em equipa.  

8. A atribuição do crédito horário aos elementos da equipa processa-se nos termos da Lei, 
respeitando as orientações emanadas dos serviços do Ministério da Educação.  

Artigo 109.º – Plano de Acção  

1. A Biblioteca Escolar define um plano de acção para cada Unidade Documental, de 
acordo com a avaliação realizada no final de cada ano lectivo, as funções destes serviços 
e as prioridades identificadas. Pode defini-lo com carácter anual ou plurianual.  

Artigo 110.º – Política Documental  

1. A Coordenação das Bibliotecas Escolares, em articulação com os órgãos de gestão, 
deve definir anualmente uma política de aquisições (de documentos e equipamentos), 
com o apoio da equipa respectiva, que vá ao encontro dos princípios definidos pela 
UNESCO, pela Rede de Bibliotecas Escolares e por outros organismos/documentos de 
referência neste domínio, bem como do Projecto Educativo de Agrupamento.  

Artigo 111.º – Plano Anual de Actividades  

1. Tendo em conta as orientações definidas na política documental e no plano de 
acção, o plano anual de actividades será apresentado anualmente ao Conselho 
Pedagógico, para cada uma das Bibliotecas Escolares que compõem o grupo de 
trabalho das bibliotecas escolares do Agrupamento, de forma articulada a nível de 
Agrupamento, com identificação de actividades, recursos envolvidos (materiais, 
humanos e financeiros), calendarização e instrumentos de avaliação. 

2. O plano de actividades deve respeitar o Projecto Educativo, os Projectos 
Curriculares de Agrupamento e de Turma e os objectivos e funções da Biblioteca 
Escolar. 

3. Serão devidamente identificadas as actividades desenvolvidas de forma conjunta 



pelas Bibliotecas supra citadas. 

4. No final de cada ano lectivo será elaborado pelos coordenadores um relatório de 
avaliação anual e entregue aos órgãos competentes, o qual deverá ser enviado ao 
Gabinete Coordenador da Rede de 

Bibliotecas Escolares, à respectiva Direcção Regional de Educação e ao Serviço de
Apoio à Biblioteca Escolar (SABE), da Biblioteca Municipal.  

Artigo 112.º – Regulamentos de Cada Unidade  

1. Todas as situações inerentes ao funcionamento específico de cada uma das Bibliotecas
Escolares do Agrupamento aqui referidas será definido em regulamento próprio, a
aprovar e a incluir em anexo a este Regulamento Interno.  

(...) 


