
 

 

Regulamento Interno da Biblioteca 

 

Data:16/10/17 

Revisão nº: 09 

  

Pág. 1/11                                                                                                                                                                                                  

 

(Este Regulamento faz parte do Regulamento Interno do Externato de Vila Meã) 

 

O presente regulamento visa dar a conhecer aos utilizadores orientações e procedimentos a seguir para 
a optimização dos recursos disponíveis na Biblioteca, que se situa no Externato de Vila Meã, estando 
aberta de segunda a sexta, no horário de funcionamento da escola. 

 I – Princípios Gerais 

   

Capítulo I 

 

Artigo 1.º (Definição) 

A Biblioteca Escolar/Espaço do Conhecimento deve constituir-se como um núcleo da 

organização pedagógica da escola, vocacionado para as atividades culturais e para a informação, 

constituindo um instrumento essencial do desenvolvimento do currículo escolar. As suas 

atividades devem ser integradas nas restantes atividades da escola e fazer parte do seu projeto 

educativo, não devendo ser vista como um simples serviço de apoio à atividade letiva ou um 

espaço autónomo de aprendizagem e ocupação dos tempos livres. 

Artigo 2º (Localização) 

A Biblioteca Escolar/Espaço do Conhecimento do Externato de Vila Meã é constituída 

por um espaço amplo no edifício principal do Externato. Encontra-se dividida em oito zonas 

funcionais de características diferentes: 

 Zona de Acolhimento (informações); 

 Zona de PC’S e Internet; 

 Zona de Jogos Lúdicos; 

 Zona de Leitura Informal; 

 Zona de Trabalho de Grupo; 

 Zona de Leitura Silenciosa; 

 Zona multimédia; 

 Zona de Estudo e Investigação). 

  

Artigo 3.º(Objetivos ) 

1. Preparar as crianças/jovens para a frequência de Bibliotecas; 

2. Desenvolver, nos alunos, competências e hábitos de trabalho baseados na consulta, tratamento 

e produção de informação, tais como: selecionar, analisar, criticar e utilizar documentos; 

desenvolver um trabalho de pesquisa ou estudo, individualmente ou em grupo, por solicitação do 

professor ou de sua própria iniciativa; produzir sínteses informativas em diferentes suportes. 

3. Proporcionar aos alunos um espaço aberto e facultativo, onde poderão encontrar apoio; 
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4. 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; 

5. Fomentar o gosto pela leitura como instrumento de trabalho, de ocupação de tempos livres e 

de prazer, contribuindo para o desenvolvimento cultural dos utilizadores; 

6. Promover condições que permitam a reflexão, o debate, a crítica e o convívio entre autores e 

leitores; 

7. Modernizar/atualizar a Biblioteca Escolar/Espaço do Conhecimento para que se constitua 

como um Centro de Recursos de informação de diversa índole, capaz de estimular o trabalho 

pedagógico; 

8. Contribuir ativamente para a diversificação de estratégias e métodos educativos, de forma a 

promover o desenvolvimento e a aprendizagem das crianças e dos jovens; 

9. Desenvolver o respeito pelo uso da propriedade comum, incutindo um espírito de cooperação 

e de partilha; 

10. Facilitar o acesso ao livro, através da realização de feiras/mostras do livro; 

11. Facilitar o acesso a outras fontes de informação; 

12. Divulgar o fundo bibliográfico existente na Biblioteca Escolar/Espaço do Conhecimento; 

13. Promover atividades de animação/formação em articulação com todos os elementos da 

comunidade educativa e em condições específicas com outros elementos da sociedade. 

   

Capítulo II (Da organização dos recursos humanos da Biblioteca) 

 

Artigo 4º (Equipa Responsável) 

1. A equipa responsável pela Biblioteca Escolar/ Espaço do Conhecimento é constituída por 6 

professores, assumindo um destes, a função de responsável. A equipa terá o apoio dos 

docentes destacados para apoio à BE como complemento educativo. 

2. É da competência da equipa responsável gerir, organizar e dinamizar a BE, elaborando um 

Plano de Atividades próprio, em articulação com o Projeto Educativo da Escola e o Órgão 

de Gestão da Escola, aprovado em Conselho Pedagógico. 

3. São funções da equipa a gestão/ organização e dinamização da BE, nas seguintes 

modalidades: 

a) Organização da documentação em todos os suportes; 

b) Difusão da informação (produção de bibliografias temáticas de suporte às diferentes 

disciplinas e projetos em curso, montras de novidades, boletins de informação, e 

outros.); 

c) Ensino, em articulação com o trabalho disciplinar de competências de informação, 

metodologia do trabalho de pesquisa, pesquisa bibliográfica, nos diversos suportes, 

manipulação do hardware e do software, apresentação de trabalhos, etc; 

 

d) Ajuda na implementação de programas de promoção da leitura, previamente 

definidos pela equipa; 
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e)  Participação no desenvolvimento das atividades de animação pedagógica e cultural 

constantes do Plano de Atividades da Escola. 

 

Artigo 5º (Nomeação da equipa) 

 

Os professores que integram a equipa responsável pela BE são designados, de entre os docentes 

do externato, que apresentem um dos seguintes requisitos: 

a) Formação académica na área da gestão da informação/BE; 

b)  Formação contínua na área das BE; 

c) Comprovada experiência na organização e gestão das BE. 

 

  Artigo 6º (Responsável) 

    

1. O Coordenador/ Professor responsável é um elemento do corpo docente, qualificado, 

responsável pelo planeamento e gestão da BE, nomeado pelo Sr. Diretor Pedagógico. 

2. É da competência do Coordenador/ Professor responsável a representação desta 

estrutura de Orientação Educativa no Conselho Pedagógico. 

 

 Artigo 7º Perfil de competências dos elementos da equipa) 

1 Os professores 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 atividades, gestão do 

fundo documental, organização da informação, serviços de referência e fontes de 

informação, gestão de recursos humanos, materiais e financeiros); 

b) Competências na área das literacias, em particular nas da leitura e informação; 

c) Competências na área da comunicação com crianças; 

d) Competências na área da literatura, dos media e da cultura para crianças; 

e) Competências de trabalho em equipa. 

 

Artigo 8º (Perfil de competências do Coordenador/ Professor Responsável) 

 

As competências do Coordenador/ Professor Responsável são as mesmas que as constantes no 

artigo 7º, referentes ao perfil de competências da Equipa responsável pela BE. 

 

Artigo 9º (Funções do Coordenador/ Professor Responsável) 

São funções do Coordenador/ Professor Responsável: 

a) analisar os recursos e as necessidades de informação da comunidade escolar; 
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b) formular e promover políticas para o desenvolvimento dos serviços; 

c) desenvolver políticas e sistemas de aquisição para os recursos da biblioteca; 

d) catalogar e classificar documentos e recursos em geral; 

e) formar para a utilização da biblioteca; 

f) formar nas competências de literacia da informação e de conhecimento da informação; 

g) apoiar alunos e professores na utilização de recursos da biblioteca e de tecnologia da 

informação; 

h) dar resposta a pedidos de referência e de informação, utilizando os materiais adequados; 

i) promover programas de leitura  e eventos culturais; 

j) promover a avaliação de serviços de biblioteca enquanto, componente normal e regular 

do sistema de avaliação da escola; 

k) propor parcerias com organizações externas; 

l) preparar e aplicar orçamentos;  

m) elaborar um relatório final descritivo do trabalho desenvolvido ao longo do ano. 

 

 

Artigo 10º (Funções dos professores destacados para apoio à BE como complemento educativo) 

1. São funções dos docentes destacados para apoio à BE como complemento educativo: 

a) orientar os trabalhos dos alunos;  

b) auxiliar os alunos nas pesquisas na Internet; 

c) colocar nas estantes os livros ou manuais consultados pelos alunos; 

 

      d )preencher corretamente as fichas normalizadas, de acordo com as diferentes situações; 

      e)ocupar o seu tempo de complemento educativo para manutenção e organização da 

Biblioteca Escolar; 

      f)vigiar todo o espaço da sala, não se sentando todos na mesma mesa; 

      g)manter o silêncio no espaço; 

      h)conservar o espaço limpo e arrumado. 

 

  Artigo 11º (Equipa colaboradora) 

1. A equipa colaboradora poderá ser constituída por um número variável de professores que, de 

forma individual ou agrupada, possam reforçar o trabalho da equipa coordenadora; 

2. Cabe a esta equipa o reforço ao trabalho da equipa coordenadora, nas seguintes 

modalidades: 

a) recolha e catalogação de artigos de interesse integrados em publicações periódicas, 

generalistas e/ou da sua especialidade; 

b) ensino de competências de informação (metodologia do trabalho de pesquisa, pesquisa 

bibliográfica nos diversos suportes, manipulação do hardware e do software, apresentação 

de trabalhos, entre outros); 
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Capítulo III (Da organização dos recursos logísticos da biblioteca) 

 

Artigo 12º (Património) 

1. A BE compreende todo o património documental, em qualquer tipo de suporte, que possa ser 

propriedade da escola. 

 

Artigo 13º (Sistema de classificação bibliográfica) 

1. O sistema de classificação bibliográfica adotada para as obras em livre acesso é a Decimal 

Universal (CDU). 

 

Artigo 14º (Serviços da Biblioteca) 

A BE desta escola é composta pelos serviços gerais e pelo serviço de aquisições e difusão de 

informação. 

Artigo 15º (Serviços Gerais - competências) 

Compete aos serviços gerais: 

       a) Assegurar o funcionamento das várias zonas da BE, o atendimento aos utilizadores, bem 

como zelar pelo bom estado de conservação das instalações, equipamentos e espécies 

bibliográficas; 

       b) Zelar pela arrumação e conservação das espécies bibliográficas em depósito, 

nomeadamente, os exemplares repetidos. 

 

Artigo 16º (Acervo) 

Constitui o acervo (ou fundo documental) desta BE: 

        a) monografias ( obras de referência ,gerais, obras de caráter reservado); 

        b) livros diversos; 

        c) publicações periódicas e diárias; 

        d) material não livro ( cassetes, vídeos CD-Roms, DVDs) . 

 

Artigo 17º (competências da BE do Externato) 

Compete à Biblioteca: 

         a)fornecer a docentes, discentes, colaboradores e outros interessados, devidamente 

autorizados, a informação e documentação necessárias ao ensino- aprendizagem; 

        b) proceder ao tratamento documental de toda a documentação adquirida pela biblioteca; 

        c) facultar a todos os utilizadores da Biblioteca a utilização, em livre acesso, de todos os 

seus recursos de informação; 

        d) proceder ao estudo e avaliação das necessidades dos seus utilizadores; 
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          e) cooperar com outras bibliotecas e serviços congéneres, de modo a partilhar os respetivos 

recursos de informação. 

 

Capítulo IV (Dos utilizadores da Biblioteca) 

 

Artigo 18º (Utilizadores) 

A Biblioteca tem como utilizadores os docentes, discentes, e auxiliares da ação educativa  desta 

escola, assim como todos os membros da comunidade que pretendam usufruir do espaço. 

 

Artigo 19º (Direitos dos utilizadores) 

Constituem direitos dos utilizadores: 

      a) a solicitação de informação sobre os serviços e normas da BE; 

      b) a solicitação de consulta dos fundos e a requisição de obras, em regime de empréstimo, 

dentro das normas estabelecidas no presente Regulamento; 

     c) a consulta das bases de dados existentes, 

     d) a reprodução de documentos, desde que respeitada a legislação aplicável, nomeadamente o 

disposto no código de Direito de Autor, e ainda as normas estabelecidas pelo presente 

Regulamento; 

     e) a apresentação de sugestões, usando para o efeito documento próprio, disponível na Zona 

de Acolhimento. 

 

Artigo 20º (Deveres dos utilizadores) 

Constitui dever dos utilizadores o cumprimento integral do Regulamento da Biblioteca, em todos 

os aspetos, nomeadamente: 

      a) a adoção de uma conduta cívica perante os demais utilizadores e os responsáveis pela BE 

em todas as situações; 

     b) o respeito da integridade dos fundos bibliográficos e documentais; 

     c) a devolução das obras requisitadas dentro do prazo fixado, 

     d) o respeito da integridade das instalações e equipamentos, evitando infligir-lhes qualquer 

dano; 

     e)o cumprimento das regras de utilização dos espaços de leitura informal e de leitura 

silenciosa; 

     f) preencher os impressos necessários que lhes sejam requeridos, para fins estatísticos e de 

gestão; 

     g) a apresentação do Cartão de Estudante, quando tal for solicitado. 
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Capítulo V (Da utilização da Biblioteca) 

 

Artigo 21º (Modalidades de utilização da Biblioteca) 

A utilização da Biblioteca pode assumir as modalidades de leitura presencial e de empréstimo 

domiciliário. 

 

Artigo 22º (Leitura Presencial) 

 

1. A leitura presencial é a que se realiza exclusivamente nos espaços de leitura; 

 

2. Os utilizadores têm acesso direto a toda a documentação que se encontre nas estantes. 

 

Artigo 23º (Empréstimo) 

1. A cedência de bibliografia, a título de empréstimo, pode ser feita em regime de empréstimo  

domiciliário (salvo artigo 34º), excetuando o disposto no ponto seguinte. 

2. Não podem ser objeto de empréstimo: 

     a) obras que a BE considere reservadas ou de empréstimo interdito (identificadas, estas 

últimas, com um círculo vermelho na lombada); 

     b) obras raras, ou consideradas de difícil  aquisição; 

     c) obras que se encontrem em mau estado de conservação; 

     d) obras de grandes dimensões; 

     e) obras em três ou mais volumes; 

     f) publicações periódicos; 

     g) obras de referência, nomeadamente, Dicionários, Enciclopédias e Atlas; 

     h) disquetes, cassetes áudio e vídeos. 

 

3. É proibido ceder a terceiros as publicações cedidas pela biblioteca em regime de   

empréstimo.  

 

 

Artigo 24º (Leitura Presencial) 

1. Os utilizadores podem consultar, presencialmente, todas as obras disponíveis do fundo 

documental. O pedido de informação deve ser dirigido ao professor responsável, que fornecerá a 

documentação pretendida ou dará o apoio necessário na pesquisa do Catálogo Central. 

2. Os utilizadores são responsáveis pela integridade física dos documentos que consultam e do 

equipamento que usam, pelo que devem conferir o seu estado quando estes lhe são confiados. 
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Artigo 25º (Pesquisa em Base de Dados/Acesso à Internet) 

a) Os computadores disponíveis para consulta de Bases de Dados e da Internet destinam-se 

exclusivamente a facultar o acesso à informação on-line, devendo ser entendido como uma 

extensão ao serviço de consulta documental; 

b) Os utilizadores não podem ligar ou desligar os computadores; 

c) Não são permitidos downloads para os discos dos computadores, nem a cópia de documentos 

para pens ou outros dispositivos de armazenamento de dados, trazidos pelos leitores. 

 

Artigo 26º (Aquisição de Obras) 

1. Todos os grupos disciplinares podem propor a aquisição de obras não existentes no fundo 

documental, devendo para o efeito preencher o documento EVM 105/ Requisição de Material, o 

qual será analisado e devidamente satisfeito, caso se enquadre na política de aquisição definida. 

A Equipa da Biblioteca divulgará, sempre que se justifique, todas as espécies bibliográficas que 

forem sendo adquiridas, através de exposições nos espaços apropriados deste serviço (placards 

da Biblioteca). 

 

2. Compete à Equipa da Biblioteca, na pessoa do Coordenador da BE, desenvolver a política de 

aquisições através da seleção das obras a adquirir, propostas pelos vários grupos disciplinares; 

obter autorização de acordo com a viabilidade da sua aquisição; elaborar as respetivas 

encomendas, através do preenchimento do documento EVM 105/ Requisição de Material. 

 

Artigo 27º (Empréstimo domiciliário) 

1. Para poder usufruir de empréstimo domiciliário, o utilizador deve estudar ou trabalhar no 

Externato de Vila Meã e estar identificado como tal. Assim, deverá ser preenchido o documento 

EVM 010 / Ficha de Inscrição Do Leitor. A requisição será feita, por um professor, num 

programa   específico.  

2. O utilizador pode requisitar uma obra, dentro do horário da Biblioteca, e a sua 

devolução/requisição do empréstimo é obrigatório oito dias seguidos após a requisição. 

3. Qualquer mudança de turma, de posto, de residência ou de situação escolar que condicione o 

contacto com o utente, deverá ser comunicada imediatamente à BE. 

4. O utilizador assume inteira responsabilidade pela conservação do material que a BE lhe 

emprestar. 

5. Em caso de perda ou dano do material emprestado, o utilizador reporá um exemplar igual e em 

bom estado, ou o seu valor comercial atual para que a BE possa proceder à sua aquisição. Se a 

obra se encontrar esgotada, o utilizador indemnizará a BE, de acordo com a avaliação feita pelos 

serviços. 

6. Só depois de devolvidos os documentos requisitados, poderão os utentes, solicitar novo 

empréstimo. 

7. Se o utilizador não proceder à devolução dos documentos requisitados no prazo estabelecido, 

será avisado, pessoalmente, para o fazer com a máxima brevidade. 

8. O utilizador, que sistematicamente entregar o material fora de prazo, sem qualquer 

justificação, ou revelar evidente falta de cuidado, poderá ser penalizado com a suspensão 
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temporária ou definitiva do direito de requisitar obras para consulta domiciliária e, em casos 

graves, até para consulta local. 

9. A BE reserva-se ao direito de recusar novo empréstimo a utilizadores responsáveis pela perda, 

dano ou posse prolongada e abusiva de publicações. 

10. A requisição de obras domiciliária, pressupõe o conhecimento e a aceitação dos 

regulamentos e normas da BE, nomeadamente os prazos para devolução e a responsabilização 

pela conservação do material que lhe for confiado. 

 

 

Capítulo VI (Dos espaços e serviços de apoio) 

 

Artigo 28 (Espaço BE/ EC) 

 

1. A BE/EC é um espaço de formação, aprendizagem e orientação dos utilizadores, dispondo de  

lugares sentados e  computadores para pesquisa documental. 

Na biblioteca existe UMA Zona de Acolhimento, onde é possível ser-se esclarecido sobre o 

funcionamento da BE, fazer a inscrição como leitor, solicitar apoio para pesquisas bibliográficas, 

requisitar e/ou devolver as obras destinadas a empréstimo domiciliário. 

 

2. As obras consultadas não devem, em caso algum, ser repostas nas estantes, devendo sempre 

ser deixadas em cima da mesa de receção (Zona de Acolhimento). 

 

3. Nos postos de pesquisa informática, só podem ser efetuadas pesquisas de caráter pedagógico 

ou científico. 

 

4. Na BE, os utilizadores não poderão: 

    a) falar em voz alta, usar o telemóvel ou bips ou realizar jogos que não sejam fornecidos pelos 

serviços da BE; 

    b) alterar  a disposição dos móveis ou equipamentos; 

    c) deixar objetos pessoais abandonados nos postos de leitura; 

    d) reservar lugares para outros utilizadores; 

    e) comer, beber ou mastigar pastilhas elásticas. 

 

Artigo 29º (Reprodução de documentos) 

 

1. O utilizador, sempre que necessita do serviço de fotocópias, deve deixar o Cartão de Aluno na 

Zona de Acolhimento e dirigir-se à reprografia. 
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2.Por imperativos de direitos de degradação progressiva das espécies bibliográficas, não podem 

ser fornecidas fotocópias de documentos considerados especiais. 

 

Artigo 30º (Outros espaços e equipamentos dos serviços) 

 

Todos os espaços e equipamentos dos serviços da Biblioteca, incluindo a Zona de Acolhimento, 

são de acesso livre aos colaboradores, sendo os utilizadores: 

         a) ocupar os referidos espaços; 

         b) solicitar o depósito dos objetos pessoais. 

 

Capítulo VII (Da  defesa da função da função e do património da Biblioteca) 

 

Artigo 31º (Civilidade e ambiente de trabalho) 

 Os comportamentos impróprios com utilizadores ou com membros do pessoal da Biblioteca, que 

de algum modo, perturbem o ambiente de trabalho, serão penalizados com o imediato 

impedimento de permanência nos espaços de trabalho da Biblioteca e a perda da qualidade de 

utilizador ,durante um período que pode variar entre uma semana e três meses. 

 

Artigo 32º (Respeito pela integridade do património) 

 

1. Os atos de desrespeito da integridade do espólio da Biblioteca, em que se incluem, 

nomeadamente, o extravio de documentos, bem como as ações de sublinhar, rasurar ou mutilar 

uma obra e, ainda as formas de manuseio causadoras de dano, implicam que o utente assumirá os 

encargos sob uma das seguintes formas: 

 

     a) Substituição da obra extraviada ou danificada por novo exemplar; 

      b) No caso de obras que já não se encontram no mercado, substituição por outra obra de igual 

valor ou indemnização pecuniária correspondente. 

 

2. Independentemente do referido no número anterior, os atos em causa, serão punidos com 

inibição da condição de utilizador por um período, que pode variar entre um mês e um ano. 

 

3. O furto total ou parcial de uma obra implica para o utilizador: 

 

    a) A obrigação de restituir o material furtado; 

    b) A perda automática de condição de utilizador da Biblioteca, por um período, que pode 

variar entre um mês e um ano. 
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4. Os danos deliberados por furto, que tenham por objeto o equipamento e o mobiliário da
Biblioteca, serão tratados conforme o disposto, para o espólio, nos números anteriores do
presente artigo.

Artigo 33° (Aplicação de Sanções)

1. As sanções serão aplicadas pelo professor responsável coordenador da BE, ou pelo seu
substituto;

2. Das sanções de duração superior a uma semana, cabe recurso escrito, para o Sr. Diretor
Pedagógico, que decidirá em conformidade, com o disposto legal.

3. Os casos omissos e duvidosos serão decididos pelo Sr. Diretor Pedagógico.

Artigo 34° (Empréstimo Inter- Bibliotecas)

1. O empréstimo Inter — Bibliotecas está sujeito a um protocolo entre instituições. O material
requerido pode ser enviado temporariamente.

2. A Biblioteca que requisita, funciona sempre, como única responsável pelas obras emprestadas.

Artigo 35° (Aprovação e entrada em vigor)

Este regulamento foi aprovado em sede de Conselho Pedagógico no dia vinte de março e entra
em vigor no próprio dia.

4 4ç
o Diretor P6~d~: .gico,

Lt4aá
(Ant. o ~rnan’. Mes4bi . Barbeitos, Dr.)
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