AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE REAL
REGULAMENTO DA BIBLIOTECA ESCOLAR – ANEXO IX

Artigo 1.º

1.

Definição

A Biblioteca Escolar/Centro de Recursos Educativos (BE/CRE), no contexto da sociedade
da informação e como parte integrante do processo educativo, é uma estrutura de apoio
educativo essencial ao desenvolvimento do Projecto Educativo (PE), Projecto Curricular de
Agrupamento (PCA) e dos Planos de Trabalho de Ano (PTA) e de Turma (PTT) devendo
constituir-se como núcleo dinâmico da organização pedagógica, vocacionado para as
atividades culturais, recreativas e de informação.

2.

A BE/CRE é um espaço educativo de apoio ao processo de ensino-aprendizagem,
essencial ao desenvolvimento da missão da escola, constituído por um espaço físico onde,
em regime de livre acesso, se encontram à disposição da comunidade educativa:
a) Livros, material audiovisual e periódicos;
b) Equipamentos de produção e de reprodução de documentos;
c) Recursos humanos, constituídos em equipa multidisciplinar, integrando docentes e
não docentes a quem compete a coordenação das actividades, a orientação e o
apoio a todos os utilizadores.

Artigo 2.º

1.

Objetivos

A BE/CRE, como núcleo de organização pedagógica, apoia o desenvolvimento do PE e do
PAA, definindo como prioritários os seguintes objetivos:
a) Fomentar o gosto pela leitura como instrumento de trabalho, de ocupação de tempos
livres e de prazer, contribuindo para o desenvolvimento cultural dos utilizadores;
b) Desenvolver nos alunos competências a nível da gestão e produção de informação, de
autonomia e do trabalho colaborativo.
c) Estimular nos alunos a apetência para a aprendizagem, criando as condições para a
descoberta do prazer de ler, o interesse pelas ciências, pela arte e pela cultura;
d) Facilitar o acesso dos utilizadores à consulta e leitura de livros, jornais e revistas e
outro tipo de documentação, procurando, assim, dar resposta às suas necessidades
de pesquisa/informação e lazer.
e) Promover condições que permitam a reflexão, o debate, a crítica e o convívio entre
autores e leitores;
f) Promover a plena utilização dos recursos existentes, apoiando docentes e discentes na
execução de trabalhos e projetos de âmbito curricular e de desenvolvimento
curricular e extracurricular;
g) Apoiar os professores na planificação e criação de situações de aprendizagem que
visem o desenvolvimento das competências definidas para os níveis de ensino.
h) Proporcionar aos alunos um espaço aberto e facultativo.
i) Oferecer aos utilizadores recursos para ocupação dos tempos livres;
j) Preparar os alunos para a frequência das Bibliotecas.
l) Modernizar/atualizar a biblioteca a fim de se constituir como um Centro de Recursos de
informação de diversa índole capaz de estimular o trabalho pedagógico;
m) Promover atividades de animação/formação em articulação com todos os elementos
da comunidade educativa e em condições específicas com outros elementos da
sociedade.

Artigo 3.º

1.

A política documental será definida ouvido a Diretora, o Conselho Pedagógico, os docentes,

Política

os alunos e a restante comunidade educativa. O coordenador, com o apoio da equipa

Documental

BE/CRE, será o principal responsável pela execução da política documental definida de
acordo com a dotação orçamental consignada para o efeito.
Esta deverá estar de acordo com:
a) O Currículo Nacional;
b) O Projeto Educativo do Agrupamento.
c) O Projeto Curricular de Agrupamento;
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2.

O fundo documental da BE/CRE deve:
a) Traduzir a ideia de que a liberdade de utilização e o acesso à informação são
essenciais para uma cidadania efetiva e responsável e para a participação na
democracia;
b) Obedecer a uma oferta informativa em suportes diversificados;
c) Proporcionar apoio a todas as áreas do Currículo Nacional, tendo em atenção os
níveis de ensino existentes no Agrupamento;
d) Incluir todos os documentos adquiridos pela escola (oferta, compra ou permuta);
e) Responder às necessidades educativas especiais e às origens multiculturais dos
alunos;
f) Contemplar áreas de componente de enriquecimento curricular, extracurricular e
lúdica.

ORGANIZAÇÃO,
GESTÃO E
AVALIAÇÃO
Artigo 4.º

1.

O professor bibliotecário é designado pela Diretora, de acordo com a legislação em vigor.

Professor

2.

O período de vigência do exercício de funções de professor bibliotecário segue as regras

Bibliotecário

estabelecidas na legislação em vigor.
3.

Ao professor bibliotecário compete:
a) Assegurar serviço de biblioteca para todos os alunos do agrupamento;
b) Promover a articulação das atividades da biblioteca com os objetivos do PE, PAA,
PTA e PTT;
c) Assegurar a gestão dos recursos humanos afetos à(s) biblioteca(s);
d) Garantir a organização do espaço e assegurar a gestão funcional e pedagógica dos
recursos materiais afetos à biblioteca;
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 anual de atividades ou projeto educativo;
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;
j) Representar a biblioteca escolar no Conselho Pedagógico.

4.

Sem prejuízo destas funções, o professor bibliotecário pode optar por manter a lecionação
de uma turma.

Artigo 5.º

1.

Nomeação da
equipa

No início do ano letivo deverá ser criada uma equipa que coadjuva os professores
bibliotecários.

2.

A equipa é constituída por um mínimo de quatro docentes, sendo um deles o coordenador
que terá assento no Conselho Pedagógico.

3.

Ouvido o coordenador, os docentes que integram a equipa da biblioteca escolar são
designados pela Diretora 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.

4.

Na constituição da equipa da biblioteca escolar, deve ser ponderada a titularidade de
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formação de base que abranja as diferentes áreas do conhecimento de modo a permitir
uma efetiva complementaridade de saberes.
Artigo 6.º

1.

Funções da

A equipa é responsável pela(o):
a). Organização e gestão das instalações;

Equipa

b). Planificação e concretização do Plano Anual de Atividades da BE/CRE;
c). Elaboração, desenvolvimento, implementação e avaliação de um documento de Política
de Desenvolvimento da Coleção, adequada aos objetivos e conteúdos dos curricula
escolares, do Projecto Educativo e dos Planos de Trabalho de Turma.
d). Elaboração do regulamento da BE/CRE;
e). Seleção, organização e difusão da coleção e dos recursos digitais;
f). Programação e execução, com os alunos, docentes e pessoal não docente, de
atividades e projetos para o desenvolvimento de competências e hábitos de leitura;
g). Apoio à execução de atividades e projetos para o desenvolvimento de competências de
literacia da informação;
h). Valorização da biblioteca na ocupação de tempos livres;
i). Desenvolvimento de estratégias de promoção e marketing da BE/CRE;
j). Avaliação dos serviços da BE/CRE;
k). Candidatura a projetos, à Rede de Bibliotecas Escolares e/ou outras entidades, no
âmbito do trabalho desenvolvido pela BE/CRE.

Artigo 7.º

1.

A BE/CRE deverá dispor de pelo menos um assistente operacional afeto exclusivamente ao

Competências

seu serviço, preferencialmente com formação específica ou com experiência comprovada

do assistente

na área das BE/CRE.

operacional na

2.

BE/CRE

O número de funcionários a afetar deverá estar de acordo com as recomendações da Rede
de Bibliotecas escolares.

3.

Compete aos assistentes operacionais da BE/CRE:
a) Fazer o atendimento;
b) Colaborar no desenvolvimento das atividades da BE/CRE;
c) Identificar e descrever quaisquer situações anómalas que possam prejudicar ou
favorecer o seu bom funcionamento;
d) Cumprir e fazer cumprir o Regulamento da BE/CRE e o Regimento Interno.
e) Controlar a leitura presencial, o empréstimo domiciliário ou para as aulas;
f) Comunicar ao coordenador os casos difíceis de devolução de publicações
requisitadas;
g) Carimbar as obras entradas;
h) Permanecer na BE/CRE durante o seu horário de serviço;
i) Cumprir as tarefas adicionais de limpeza e arrumação necessárias na BE/CRE de
acordo com os equipamentos.

Artigo 8.º
Plano de Ação

1.

A BE/CRE passa a ter um plano de ação operacionalizável através de um plano anual de
atividades. O plano de ação deve dar resposta aos seguintes aspetos:
a) Diagnóstico dos pontos fortes e fracos da biblioteca;
b) Aspetos considerados de intervenção prioritária;
c) Apoio ao Desenvolvimento Curricular
d) Projetos, Parcerias e Atividades Livres e de Abertura à Comunidade
e) Leitura e Literacia
f) Gestão da BE/CRE

3

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE REAL
REGULAMENTO DA BIBLIOTECA ESCOLAR – ANEXO IX

Artigo 9.º

1.

Plano de

O Plano Anual de Atividades da BE/CRE deve contribuir para a consecução dos objetivos
do PEA e articular-se com o PAA do Agrupamento, tendo em atenção os recursos

Atividades

humanos, materiais e financeiros.
2.

O plano de atividades é apresentado anualmente pelo Coordenador ao Conselho
Pedagógico dentro dos prazos estabelecidos para o efeito.

Artigo 10.º

1.

Avaliação

A avaliação inclui uma apreciação das atividades, a avaliação dos serviços prestados,
medindo o grau de satisfação dos utentes dos mesmos, docentes, discentes e não
docentes.

2.

Para estes efeitos deve a equipa de coordenação conceber instrumentos de recolha de
informação adequados, aplicá-los, tratar os dados e apresentar conclusões, apresentando
relatório anual do qual devem ainda constar as medidas de melhoria a introduzir.

Artigo 11.º
Financiamento

Para o cumprimento dos objectivos da BE/CRE, o financiamento será feito de acordo com a
legislação em vigor.

Artigo 12.º

Os responsáveis pela BE/CRE de cada escola do agrupamento deverão reunir trimestralmente

Articulação

para coordenação do processo de partilha de recursos materiais. Os Planos Anuais de
Actividades deverão reflectir essa partilha de recursos.

Artigo 13.º

Os casos omissos neste Regulamento serão resolvidos pelo Coordenador da Biblioteca Escolar,

Disposições

consultados, se necessário, a direcção e/ou Conselho Pedagógico.

finais
Artigo 14.º
Revisão

Este anexo está sujeito a revisão nos termos do artigo 69.º do Regulamento Interno do
Agrupamento de Escolas de Real, do qual faz parte integrante.

Aprovado em reunião do Conselho Geral de 31 de março de 2014
A Presidente do Conselho Geral
_______________________
Luísa Maria Barros Cruz
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