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“ A Biblioteca Escolar proporciona informação e ideias fundamentais para 

sermos bem sucedidos na sociedade atual, baseada na informação e no conhecimento. 

A biblioteca escolar desenvolve nos alunos competências para a aprendizagem ao 

longo da vida e estimula a imaginação, permitindo-lhes tornarem-se cidadãos 

responsáveis.” 
 

Manifesto IFLA/UNESCO para Biblioteca Escolar 

 

  

As Bibliotecas do Agrupamento de Escolas Latino Coelho, Lamego (BE’s) encontram- 

-se integradas na Rede de Bibliotecas Escolares (RBE), pelo que se regem de acordo 

com a política e as orientações do referido programa. As Bibliotecas encontram-se 

igualmente integradas na Rede de Bibliotecas de Lamego (RBL).  

 

Do Agrupamento de Escolas Latino Coelho, Lamego fazem parte as Bibliotecas da 

Escola Secundária Latino Coelho, da EB 2/3 de Lamego, do Centro Escolar de Lamego 

e do Centro Escolar de Lamego Sul. 

      

    ARTIGO I 

Definição 

 

1. As Bibliotecas Escolares (BE’s) do Agrupamento de Escolas Latino Coelho, Lamego 

são entendidas como um núcleo de organização pedagógica da escola, vocacionado 

para as atividades culturais, para a informação e para o estudo. 

2. As BE’s destinam-se a proporcionar aos membros da comunidade escolar 

autoformação, através da disponibilização de um fundo documental diversificado, 

incluindo material bibliográfico, publicações periódicas, material audiovisual e 

multimédia, software educativo e acesso à Internet. 

3. As BE’s encontram-se divididas em cinco zonas funcionais de características 

diferentes: 
 

A - Zona de atendimento e de gestão bibliográfica: destina-se ao atendimento e ao 

serviço de empréstimo, tratamento documental e impressão de documentos, bem como 

organização e gestão de recursos; 
 

B - Zona de leitura e de trabalho: destina-se à leitura, ao estudo individual e à 

consulta de documentação; 
 

C – Zona audiovisual/ multimédia: destina-se à visualização / audição de vídeos, 

DVD’s, CD’s e a atividades de pesquisa e produção de documentos no âmbito das 

várias disciplinas; 
 

D – Zona de leitura informal: destina-se à leitura de publicações periódicas e leitura 

lúdica, bem como ao estudo de grupo; 
 

E – Zona de estudo de grupo: destina-se ao estudo de grupo, à realização de atividades 

da e nas Bibliotecas e, ainda, à lecionação de atividades letivas que impliquem a 

utilização dos diversos documentos e recursos que a biblioteca disponibiliza. 

 ARTIGO II 
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Equipa 

 

1. O funcionamento das BE’s é assegurado por professores bibliotecários ao abrigo da 

Portaria n.º 756/2009 de 14 de Julho, por assistentes operacionais, técnicos superiores e 

professores membros da equipa designados pela Direção do Agrupamento, de acordo 

com as orientações da RBE e necessidades da distribuição de serviço. 

2. Podem colaborar ainda nas BE’s outros professores designados pelo Diretor, 

podendo estes, também, apresentar um projeto de trabalho a desenvolver nas BE’s, para 

benefício dos utilizadores, a ser aprovado pela equipa das BE’s, numa primeira fase, e 

apresentado, numa segunda fase, ao Diretor do Agrupamento.  

3. O coordenador da equipa da biblioteca escolar é designado pelo diretor de entre os 

professores bibliotecários. 

 

Competências do Professor Bibliotecário 
 

1. São atribuições do professor bibliotecário as consignadas no Artigo 3.º do Capítulo I 

da Portaria n.º 756/2009 de 14 de Julho. 

2. São ainda consideradas funções do professor bibliotecário as seguintes: 

 a) cooperar com a Direção na seleção dos membros da equipa; 

 b) coordenar a equipa, previamente definida com o Diretor; 

 c) colaborar na elaboração do Plano de Ação e do Plano Anual de Atividades das 

BE’s do Agrupamento a apresentar à Direção e ao Conselho Pedagógico; 

 d) apresentar propostas de gestão dos recursos financeiros previstos e aprovados 

para a execução do Plano Anual de Atividades; 

 e) representar as BE’s na comunidade. 

 

Funções dos Professores membros da equipa das Bibliotecas 
 

São atribuições dos professores membros da equipa das Bibliotecas: 

 a) cooperar com o professor bibliotecário no planeamento das aquisições, na 

elaboração do Plano de Ação, no Plano Anual de Atividades e das normas de 

funcionamento das BE’s do Agrupamento; 

 b) participar em reuniões de atividades relacionadas com as BE’s do 

Agrupamento; 

 c) apoiar os alunos; 

 d) desenvolver atividades formais ou informais de formação de utilizadores; 

 e) cooperar na planificação e concretização das atividades das BE’s; 

 f) colaborar no registo, catalogação, classificação, indexação, preservação e 

arrumação dos documentos, conforme a sua formação e/ou experiência, e, também, na 

elaboração de estatísticas regulares; 

 g) apoiar o controlo da utilização do equipamento informático por parte dos 

alunos; 

 h) zelar pelo bom funcionamento das BE’s. 
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ARTIGO III 

Objetivos 

 

Os objetivos das BE’s são os consignados no Manifesto da IFLA – UNESCO para as 

bibliotecas escolares: 

 a) apoiar e promover os objetivos educativos definidos de acordo com o Projeto 

Educativo; 

b) criar e manter nos alunos 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 seleção e 

utilização da informação, independentemente da natureza e do suporte; 

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 atividades 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 efetiva 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; 

j) dinamizar atividades de forma integrada, com as diversas estruturas do 

agrupamento, de modo a cumprir a missão do agrupamento; 

k) disponibilizar um fundo documental diversificado, de modo a responder às 

necessidades dos diferentes currículos e de projetos de trabalho; 

l) desenvolver o respeito pelo uso da propriedade comum, incutindo um espírito 

de cooperação e de partilha. 

 

 

ARTIGO IV 

Serviços 

 

1. Empréstimo para leitura. 

2. Consulta de obras de referência. 

3. Consulta de jornais e revistas. 

4. Visionamento de filmes vídeo (VHS e DVD). 

5. Audição de música. 

6. Consulta de CD-Rom. 

7. Acesso à Internet. 

8. Escrita e impressão de trabalhos em computador. 

9. Outras atividades integradas no Plano Anual de Atividades. 
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ARTIGO V 

Regras Gerais 

 

1. As BE’s devem ser utilizadas para os seguintes fins: 

 a) atividades de promoção da leitura; 

 b) atividades de pesquisa de informação em diferentes suportes; 

 c) utilização de material audiovisual e multimédia; 

 d) realização de trabalhos individuais ou em grupo; 

 e) estudo individual; 

 f) atividades de dinamização e animação cultural. 

2. As BE’s não deverão ser utilizadas para reuniões ou outro tipo de atividades que não 

estejam diretamente relacionadas com os seus objetivos e suas funções específicas.  

3. Têm livre acesso às BE’s os alunos, os professores e o pessoal não docente do 

Agrupamento, podendo igualmente ser frequentadas por outros utilizadores, desde que 

devidamente identificados e autorizados pela Direção do Agrupamento e/ou pelo(s) 

Professor(es) Bibliotecário(s). 

4. O horário de funcionamento, de cada uma das bibliotecas do Agrupamento, será 

afixado em local bem visível e qualquer alteração será dada a conhecer com, pelo 

menos, 24 horas de antecedência. 

5. O utilizador deve identificar-se (através do bilhete de identidade/cartão de cidadão ou 

do cartão de estudante), sempre que algum membro da equipa das BE’s o solicite. 

6. Quando for necessário imprimir trabalhos, nas bibliotecas que disponibilizam este 

serviço, o utilizador deve dirigir-se à Zona de Atendimento, onde tal será feito mediante 

o pagamento, por impressão, de: 

  8 cêntimos para folha A4 só com texto;  

  12 cêntimos para folha A4 com imagem em metade da folha;  

  20 cêntimos para folha A4 com imagem(ens) na totalidade da folha. 

7. Qualquer membro da equipa coordenadora das BE’s pode, por conveniência de 

serviço, não imprimir no momento pretendido. 

8. Os alunos devem deixar as pastas, as mochilas, os sacos e os guarda-chuvas à entrada 

das BE’s, no local indicado para o efeito, entrando só com o material mínimo necessário 

à consulta, trabalho a realizar ou estudo. 

9. Não é permitido comer, beber, mastigar pastilha elástica, usar telemóvel, máquina 

fotográfica. 

10. Não é permitido falar alto, fazer barulho ou tomar quaisquer atitudes que ponham 

em causa o ambiente de trabalho. 

11. Não é permitido praticar jogos de cartas e outro tipo de jogos de azar. 

12. Os papéis rasgados e outro lixo devem ser colocados nos cestos do lixo e não 

deixados em cima das mesas, cadeiras, estantes ou outro mobiliário. 

13. Não é permitida a alteração ou disposição do mobiliário. 

14. Não é permitido utilizar material audiovisual ou outro material estranho às BE’s. 

15. É proibido danificar livros, revistas, jornais, mobiliário ou outro equipamento que 

pertença às BE’s. 

16. Considera-se deterioração irremediável: cortar, rasgar, arrancar folhas, gráficos, 

quadros, fotografias ou estampas, tornar ilegíveis os carateres por meio de agentes 

portadores de calor ou humidade, inutilizar, de qualquer forma e com qualquer agente, 

suportes magnéticos e/ou suportes físicos. 
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17. O não cumprimento do disposto no número 15 anterior é da inteira responsabilidade 

do utilizador, que incorre numa penalização que poderá ir até à substituição do material 

danificado por um novo ou o seu pagamento integral. 

18. Qualquer anomalia detetada nos equipamentos, mobiliário ou documentos deve ser 

de imediato comunicada ao funcionário de serviço que tomará as providências julgadas 

oportunas. 

19. Será vedado o acesso temporário ou permanente ao utilizador que infrinja as normas 

em vigor ou que persista num comportamento inadequado, quando advertido. 

20. A frequência das BE’s implica o cumprimento das regras constantes neste 

Regimento Interno. 

21. O utente que não respeitar as regras de funcionamento das BE’s ou que persista 

num comportamento inadequado terá de se ausentar da mesma, mediante indicação do 

funcionário ou de um membro da equipa. 

22. À equipa coordenadora das BE’s reserva-se o direito de alterar o Regimento Interno 

sempre que tal seja considerado oportuno ou necessário. 

 

 

Utilização das Bibliotecas Escolares para as atividades letivas ou outras 

 

1. O espaço físico das BE’s poderá ser requisitado para atividades de componente 

letiva, ou de outro âmbito, nomeadamente, para a realização de palestras, sessões 

formativas ou informativas, realização de concursos com os alunos, apresentação de 

trabalhos, atividades dos clubes, projetos do Agrupamento, exposições temporárias ou 

outras, no respeito pelos princípios orientadores das bibliotecas escolares.  

2. A utilização do espaço para os fins enunciados no ponto anterior carece de uma 

marcação prévia com o professor bibliotecário da respetiva BE, que decidirá sobre a 

adequação da atividade, verificará a disponibilidade do espaço e recursos e, consoante o 

teor da atividade, pedirá autorização à Direção para a realização da mesma. 

3. Sempre que um professor pretenda trabalhar com a sua turma numa das BE’s, deverá 

fazer a requisição do espaço e dos recursos a utilizar num período mínimo de 24 horas. 

4. O pedido de requisição do espaço das BE’s poderá, excecionalmente, ser feito no 

próprio dia, caso não haja marcações para a hora pretendida. 

5. A ocupação do espaço das BE’s implicará sempre um plano pedagógico de ocupação 

dos alunos por parte do professor, ficando estes sob responsabilidade do docente. Em 

caso algum a turma poderá ficar na Biblioteca em situação de ocupação do espaço sem 

a supervisão física do professor responsável pela atividade de componente letiva ou de 

outro caráter. 

6. Durante a utilização do espaço das BE´s, os elementos da equipa das BE’s deverão 

colaborar com o professor e apoiar e orientar os alunos nas pesquisas e trabalhos a 

realizar, ajudando a zelar pela manutenção de um ambiente calmo e propício ao 

trabalho e ao estudo. 

7. Sempre que esteja prevista uma atividade nas BE’s, aprovada em Conselho 

Pedagógico e pertencente ao Plano Anual de Atividades, poderão adaptar-se as regras 

gerais de funcionamento das BE’s de acordo com a situação, sendo os utilizadores 

avisados previamente. 
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ARTIGO VI 

Regras de utilização 

  

 

A - Leitura em presença 

  

1. Todos os livros e material audiovisual estão em regime de livre acesso, podendo ser 

retirados livremente das estantes. 

2. Após a consulta, os livros e/ou material audiovisual deve(m) ser depositado(s) em 

local próprio, devidamente assinalado e, posteriormente, arrumado(s) na respetiva 

estante pelo funcionário. 

3. Os livros estão arrumados por rubricas de classificação (Classificação Decimal 

Universal – CDU), segundo as áreas do conhecimento e, dentro destas, por ordem 

alfabética de apelido de autor (as três primeiras letras). 

São utilizados os seguintes códigos da CDU: 

 0 – Generalidades / Dicionários /Enciclopédias; 

 1 – Filosofia / Psicologia; 

 2 – Religião / Teologia; 

 3 – Ciências Sociais; 

 4 – Não utilizados; 

 5 – Matemática / Ciências Naturais; 

 6 – Ciências Aplicadas / Medicina / Engenharia; 

 7 – Arte / Desporto; 

 8 – Linguística e Literatura; 

 9 – História / Geografia / Biografia. 

4. As publicações periódicas só poderão ser consultadas localmente. 

  

 

 

B - Utilização de obras na sala de aula 

  

1. A utilização de obras na sala de aula será sujeita ao preenchimento de uma requisição 

pelo professor ou pelo aluno. 

2. O professor ou o aluno que preencher a requisição será responsável pelos documentos 

requisitados. 
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C – Empréstimo domiciliário da documentação impressa 

 

 1. É permitido o empréstimo domiciliário de documentos aos elementos diretos da 

comunidade escolar (docentes, discentes e funcionários). 

2. A solicitação de empréstimo por parte de outros elementos da comunidade não 

indicados anteriormente deverá ser analisada e autorizada pela Equipa das BE’s. 

3. A requisição de obras para empréstimo domiciliário será feita mediante o 

preenchimento de uma ficha. 

4. Os alunos e pessoal não docente poderão requisitar, no máximo, dois documentos 

impressos. Os docentes poderão requisitar quatro documentos impressos. 

5. O prazo de requisição das obras é de duas semanas. Caso o utilizador necessite de 

consultar a obra durante um período mais alargado, poderá pedir uma renovação da 

requisição por mais uma semana. 

6. Para docentes, este prazo é alargado até um mês. 

7. A renovação do empréstimo só poderá ser efetuada uma vez. 

8. Cada utilizador, ao devolver a obra, deve assegurar-se que é dada baixa da sua 

requisição; 

9. Será solicitada, aos utilizadores que incumpram no prazo, a devolução do material 

requisitado. Essa solicitação deverá respeitar os seguintes procedimentos: informação 

oral ao utilizador; informação escrita ao utilizador, caso se trate de um adulto; 

informação escrita ao Diretor de Turma ou Educador/professor Titular de Turma, caso 

se trate de um aluno; informação escrita à Direção do Agrupamento, caso os 

procedimentos anteriores não tenham conduzido à devolução do documento, que 

decidirá outros procedimentos a seguir. 

10. A partir do momento em que, ao utilizador, tiver sido aplicado o último 

procedimento referido no ponto anterior, este será impedido de requisitar mais obras até 

ao final do ano letivo correspondente. 

11. Não será permitida a requisição de obras aos utilizadores que tenham 

injustificadamente danificado uma obra anteriormente requisitada. 

 

 

D – Documentos não suscetíveis de empréstimo domiciliário 

 

1. Obras de referência (Enciclopédias, Dicionários de Línguas e Técnicos, Atlas, 

Anuários, Manuais Escolares adotados). 

2. Publicações periódicas. 

3. Cartas geográficas. 

4. Monografias e periódicos em fase de tratamento documental. 

5. Obras únicas de elevada procura. 

6. Obras raras, onerosas ou muito suscetíveis de deterioração. 
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E – Equipamento multimédia e Internet 

 

1. A utilização dos computadores tem por objetivo a consulta de material multimédia e a 

realização (pesquisa, investigação e impressão) de trabalhos escolares e auto-

aprendizagem. 

2. A utilização deste equipamento (computador, televisor, vídeo/VHS, leitor de CD, 

cassetes e auriculares) tem por objetivo principal a consulta e execução de material 

audiovisual / multimédia e carece sempre de inscrição prévia. 

3. Para consulta da Internet e documentos multimédia, estão à disposição dos 

utilizadores os computadores, que variam em número de acordo com cada uma das 

bibliotecas. 

4. Os utilizadores devem reservar o horário em que pretendem utilizar os computadores, 

respeitando as horas já marcadas e o horário de funcionamento de cada uma das BE’s. 

5. Cada computador pode ser reservado e utilizado por dois alunos, no máximo. 

6. Não é permitida a presença de alunos em volta dos computadores que outros colegas 

estejam a utilizar. 

7. A requisição do computador tem a duração máxima de trinta minutos, podendo esta 

ser alargada no caso de realização de trabalhos. 

8. A utilização do equipamento deverá ser feita com o necessário zelo, de modo a 

manter o seu bom funcionamento. 

9. Não é permitida a instalação de software ou alteração da configuração dos 

computadores. 

10. No caso de se verificar qualquer anomalia, esta deve ser comunicada aos 

funcionários da Biblioteca ou aos elementos da equipa coordenadora. 

11. Caso seja detetado algum problema no equipamento resultante de má utilização, o 

utilizador que o causou será chamado à responsabilidade. 

12. A utilização da impressora e fotocopiadora, caso este serviço seja disponibilizado, 

só é permitida mediante autorização prévia e pagamento das impressões efetuadas, ao 

preço que estiver em vigor. 

13. Terão prioridade na utilização dos computadores, os alunos que tenham trabalhos 

relacionados com as diferentes disciplinas. 

14. Periodicamente, os responsáveis das BE’s farão a limpeza de ficheiros do 

computador, pelo que não se responsabilizam pela informação que qualquer utilizador 

possa ter deixado gravada no disco rígido. 
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F – Televisor, leitores de VHS, DVD, CD-áudio e auriculares 

 

1. Este equipamento só poderá ser utilizado por um utilizador de cada vez (ou por dois 

no caso da utilização da TV/vídeo/leitores de VHS/DVD), não podendo, em 

circunstância alguma, ser retirado da biblioteca. 

2. As audições devem ser feitas com o som desligado, devendo o utilizador usar os 

auscultadores / auriculares. 

3. As caixas correspondentes à documentação vídeo (VHS//DVD/CD) encontram-se nas 

estantes, devendo os utilizadores levar a caixa à zona de atendimento, a fim de trocar 

pela respetiva cassete VHS/DVD/CD. 

4. Todos os utilizadores que pretendem visionar um filme devem preencher a devida 

requisição e responsabilizar-se pelo material requisitado. 

5. A requisição de material audiovisual poderá prolongar-se pelo tempo de 

visionamento do filme. 

6. Serão os funcionários ou um professor da equipa das BE’s responsáveis por ajudar os 

alunos a preparar o filme para visionamento. 

7. O empréstimo domiciliário de documentos audiovisuais poderá ser concedido por um 

período de tempo reduzido, nunca superior a dois dias úteis. 

8. Após o visionamento, as cassetes VHS devem ser rebobinadas pelo funcionário ou 

por um professor responsável. 

9. Após a utilização do material, o utilizador deverá restituí-lo ao funcionário e este 

verificará, junto do utilizador, o estado do material. 

 

 

G – Penalizações a aplicar no incumprimento das normas expressas neste 

documento 

 

1. O não cumprimento das regras descritas neste Regimento ou a verificação de 

situações repetidas de má utilização acarreta a aplicação de penalizações, que poderão 

ser propostas pelos professores bibliotecários, com o conhecimento da Direção do 

Agrupamento, depois de ter avaliado o grau de gravidade da infração. 

2. As medidas a tomar decorrerão da gravidade da situação e passarão pela/por: 

 a) participação disciplinar do aluno dirigida ao Diretor de Turma/Professor 

Titular de Turma (modelo 010); 

 b) interdição de utilização das BE’s durante um período de tempo a estabelecer, 

conforme a gravidade da ocorrência; 

 c) suspensão da utilização da consulta da Internet ou dos computadores; 

 d) reposição de material danificado ou perdido; 

 e) arrumação e/ou limpeza de um espaço ou material sujo; 

 f) pedido de desculpa. 
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ARTIGO VII 

Disposições finais 

  

1. Todas as normas gerais do Agrupamento se aplicam às BE’s, dentro da especificidade 

própria do espaço. 

2. Todas as situações omissas neste Regimento Interno serão decididas, pontualmente, 

pelos membros da equipa coordenadora das BE’s e/ou pela Direção. 

3. As BE’s regem-se pelo presente Regimento Interno e, nos casos omissos, pelo 

Regulamento Interno do Agrupamento e demais legislação em vigor. 

4. Este Regimento poderá ser alterado, sempre que tal se considere necessário. 

5. O presente Regimento Interno entra em vigor no dia imediato ao da sua aprovação. 

 

 

 


