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“ A biblioteca é o ponto de partida e de chegada de inúmeras 

viagens através do imaginário. Quando se entra numa 

biblioteca nunca se sai igual. Lá dentro está o mundo todo. 

Quando de vê o mundo todo fica-se sempre diferente”.    RBE 
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REGIMENTO  DA 
BIBLIOTECA ESCOLAR PAUL@ VICENTE 

ANO LETIVO DE 2018/2019 

 

CAPÍTULO I 

Disposições gerais 

 

Artigo 1º 

Definição, missão e constituição 

1. A Biblioteca Escolar Paul@ Vicente (doravante designada por BE) é um centro  

de aprendizagem físico e digital,  aberto e acessível a todos.  Faz parte das 

BEAER – Bibliotecas Escolares do Agrupamento de Escolas do Restelo – e é uma 

das três unidades integradas na Rede de Bibliotecas Escolares do Ministério da 

Educação. 

 

2. Como estrutura pedagógica, fomenta a aprendizagem dos alunos desta escola 

e do Agrupamento ao longo do seu percurso educativo, desenvolve a iniciativa 

e a criatividade, preparando os aprendizes para serem competentes e  

autónomos  de forma a  se integrarem e intervirem na sociedade como 

cidadãos de pleno direito e responsabilidade, com aptidões para a 

aprendizagem ao longo da vida. 

 

3. A BE Paul@ Vicente disponibiliza informação e promove literacias de forma a 

impulsionar o desenvolvimento global do indivíduo e a potenciar as suas 

competências e capacidades de produzir conhecimento. 

 

Artigo 2º 

Objetivos 

1. Os objetivos da BE Paul@ Vicente constam no Regulamento Interno do 

Agrupamento de Escolas do Restelo, secção V, artº 78. 

 

CAPÍTULO II 

Organização funcional do espaço 
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Artigo 3º 

Localização e zonas funcionais 

1. A BE  Paul@ Vicente localiza-se no piso 1 da Escola EB 23 Paula Vicente, no 

corredor a nascente.  

 

2. A BE Paul@ Vicente possui seis zonas distintas: 

 

2.1  A zona de acolhimento comporta um local de atendimento (balcão) onde 

deve estar permanentemente uma assistente operacional e/ou 

professor(a), que apoia o utilizador no que respeita a: 

a. esclarecimento de dúvidas sobre o funcionamento do espaço; 

b. escolha de recursos de informação; 

c. requisição de recursos, equipamentos e serviços; 

d. apoio na utilização dos equipamentos e na pesquisa de informação. 

 

2.2 A zona de documentação e consulta é uma sala dedicada à leitura e 

consulta de documentos impressos em acesso livre. As obras existentes 

nesta zona estão arrumadas por temas, segundo a Classificação Decimal 

Universal (CDU), em estantes e prateleiras devidamente sinalizadas e 

identificadas. 

 
2.3  A zona de leitura informal, à entrada da BE, alberga periódicos (jornais e 

revistas) e livros de banda desenhada. Temporariamente, acolhe também 

o fundo dos documentos vídeo e áudio. 

 

2.4 A zona de audiovisuais destina-se à consulta de documentos vídeo e áudio 

através de televisores e leitores de DVD, sendo para tal fornecidos 

auscultadores.  

 

2.5  A zona multimédia possui como equipamento principal dez terminais de 

computador destinados prioritariamente ao apoio ao estudo (elaboração 

de trabalhos, consulta de documentos multimédia e realização de 

pesquisas na internet), mas também ao lazer (exclusivamente nos postos 

8, 9 e 10). É ainda possível, nesta zona, a impressão e a digitalização de 

documentos através de equipamento existente para o efeito. 
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2.6 O gabinete de trabalho possui um terminal de computador, destinando-se 

exclusivamente ao trabalho da professora bibliotecária, nomeadamente o 

tratamento técnico do fundo documental.   

 

Artigo 4º 

Outros espaços afetos à BE Paul@ Vicente 

1. O depósito (reservados) da BE Paul@ Vicente está provisoriamente instalado 

em armários existentes na sala de professores da escola. 

 

Artigo 5º 

Horário de funcionamento 

1. Salvo situações excecionais, a BE Paul@ Vicente encontra-se em 

funcionamento de segunda a sexta-feira, sendo a sua abertura às 8h15m e o 

encerramento às16h30m, cobrindo todo o horário letivo. 

 

2. A professora bibliotecária, em articulação com a coordenadora de 

estabelecimento, pode alterar pontualmente ou por tempo indefinido o 

horário atrás explicitado, quando se verificar uma das seguintes situações: 

 

2.1. Ausência de recursos humanos que assegurem o funcionamento da BE; 

2.2. Realização de atividades previamente programadas e calendarizadas. 

2.3. Situações imperativas que impossibilitem o bom funcionamento da BE. 

 

3. O horário em vigor encontra-se afixado na vitrina à entrada da BE. Os 

utilizadores devem ser avisados de quaisquer alterações do mesmo através 

dos meios de divulgação de informação enumerados neste regimento 

(Artigo13º do Capítulo IV). 

 

4. Após o encerramento de serviço, é interdita a entrada para outro fim que não 

seja a limpeza e a manutenção, exceto nos casos devidamente autorizados 

pela  coordenadora de estabelecimento  ou pela coordenadora da biblioteca.  

 

CAPÍTULO III 

Gestão dos recursos humanos 
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Artigo 6º 

Professora bibliotecária: funções 

1. À  professora bibliotecária cabe, com apoio da equipa da biblioteca, a gestão 

da BE Paul@ Vicente. 

 

2. As funções da professora bibliotecária enquadram-se no enunciado das alíneas 

1 e 2. do artigo 3º da Portaria nº 192-A/2015, de 29 de junho e no 

Regulamento Interno do Agrupamento de Escolas do Restelo. 

 

3. O recrutamento, mandato e perfil de formação do professor bibliotecário são 

determinados pelo articulado da Portaria nº 192-A/2015, de 29 de junho. 

 

Artigo 7º 

Professores bibliotecários: procedimentos da equipa 

1. A  professora bibliotecária da BE Paul@ Vicente  faz parte da equipa  das 

BEAER. 

Artigo 8º 

Equipa: funções 

1. A professora bibliotecária é coadjuvada por uma equipa constituída, se 

possível,  por  professores provenientes de diferentes áreas disciplinares, com 

competências nos domínios  pedagógico, de gestão de projetos, de gestão da 

informação, das ciências documentais e das tecnologias da informação e 

comunicação (TIC). É desejável que apresentem, sobretudo, um perfil 

adequado para desempenhar tarefas específicas, de acordo com os objetivos 

e necessidades da BE.  

 

2. Os docentes que integram a equipa da biblioteca escolar são designados pelo 

diretor do agrupamento, ouvidas a coordenadora de estabelecimento e a 

professora bibliotecária, de acordo com os critérios estabelecidos no artigo 4º 

da Portaria nº 192-A/2015 de 29 de junho. 

 

3. O mandato dos membros desta equipa deve ser plurianual, visando, deste 

modo, viabilizar projetos sequenciais. 
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4. O número de horas a atribuir  a cada elemento e o horário a  cumprir deve ser 

combinado entre a  coordenadora de estabelecimento e a professora 

bibliotecária. 

 

5. O horário dos docentes da equipa  da BE deve ser marcado  em blocos de, no 

mínimo,  dois tempos (90 minutos). 

 

6. Cabem aos docentes da equipa da biblioteca as seguintes funções, em 

articulação com a professora bibliotecária: 

 

6.1 Gerir e organizar a BE, colaborando na elaboração de documentos 

reguladores do seu funcionamento (regimento interno) e relativos à 

planificação das suas atividades (plano anual de atividades). 

6.2 Participar na dinamização da BE, implementando as atividades e os 

projetos previstos; 

6.3 Colaborar na organização e difusão da informação; 

6.4 Apoiar os utilizadores; 

6.5 Participar no tratamento estatístico; 

6.6 Ajudar  no processo de conservação e restauro dos recursos; 

6.7 Zelar pelo bom funcionamento da BE e pela preservação do seu 

património. 

 

Artigo 9º 

Assistente operacional: funções 

1. As instalações da BE Paul@ Vicente dispõem de uma assistente operacional, 

afeta em horário parcial. 

2. A assistente operacional deve ter, preferencialmente, formação na área das 

bibliotecas escolares, ou, pelo menos, demonstrar possuir competências 

adequadas ao exercício das funções. 

 

3. É da sua competência: 

3.1 Fazer registo das ausências e atrasos dos professores ao serviço da BEe  

transmitir essa informação  à funcionária do piso; 

3.2 Colaborar  no atendimento aos utilizadores; 

3.3 Colaborar na implementação das atividades da BE; 

3.4 Supervisionar as diversas atividades desenvolvidas no espaço da BE; 
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3.5 Controlar o empréstimo para as aulas ou domiciliário, bem como o acesso 

aos computadores e restantes equipamentos da BE, mediante o registo, 

através de requisições, de todos os pedidos efetuados; 

3.6 Supervisionar a utilização dos equipamentos da BE; 

3.7 Manter a ordem e a disciplina e fazer cumprir as regras estipuladas neste 

regimento; 

3.8 Comunicar à professora bibliotecária o desaparecimento ou os danos de 

qualquer documento ou equipamento, indicando, sempre que possível, os 

elementos responsáveis; 

3.9 Proceder à correta arrumação dos documentos, equipamentos e limpeza 

das instalações; 

3.10 Colaborar com a professora bibliotecária no tratamento documental 

preliminar dos recursos da BE. 

 

Artigo 10º 

Professores colaboradores: funções 

1.  A professora bibliotecária é coadjuvada por professores, com funções na BE  

para complemento de horário (colaboradores), designados pela Direção do 

Agrupamento, ouvidas as propostas da coordenadora de estabelecimento e da 

professora bibliotecária. O seu número dependerá das necessidades 

existentes. 

2. Os professores colaboradores devem ser provenientes de diversas áreas 

curriculares e ter um  perfil adequado para desempenharem   as suas funções. 

3. Consideram-se colaboradores da BE os docentes a quem foi atribuído horas de 

trabalho na BE para desempenharem as seguintes tarefas: 

3.1. Assegurar o funcionamento da BE; 

3.2. Dar apoio aos utilizadores (orientações relativamente à escolha de 

fontes de pesquisa e à elaboração de trabalhos, esclarecimento de 

dúvidas, acompanhamento do estudo, etc.); 

3.3. Zelar pelo bom funcionamento da BE e pela preservação do seu 

património; 

3.4. Colaborar pontualmente noutras tarefas solicitadas pela professora 

bibliotecária, de acordo com o Plano Anual de Atividades. 
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CAPÍTULO IV 

Organização e gestão documental 

 

Artigo 11º 

Organização da informação 

1. O fundo documental é constituído por material em suporte papel 

(monografias, publicações periódicas) e material noutros suportes (CD áudio, 

CD-ROM, DVD). 

 

2. As monografias existentes na sala de leitura estão arrumados da esquerda 

para a direita e de cima para baixo, em estantes em acesso livre.  

 

3. A arrumação das monografias obedece a classes de assuntos. As classes estão 

devidamente sinalizadas e são identificadas pelo seguinte código de cores, 

usado também pelas Bibliotecas Municipais de Lisboa:  

 0 Generalidades 
 

 1 Filosofia. Psicologia 
 

 2 Religião. Teologia 
 

 3 Ciências Sociais 
 

4 (classe vaga) 

 5 Matemática. Ciências Naturais 
 

 6 Ciências Aplicadas. Medicina. 
Tecnologia 

 7 Arte. Recreação. Entretenimento. 
Desporto 

 8 Linguística. Línguas. Literatura 
 

 9 Geografia. Biografia. História 
 

 

4. Dentro de cada classe, os documentos estão, regra geral, arrumados por 

ordem alfabética do apelido dos autores. Esta organização é visível através da 

cota alfanumérica aposta na lombada. 

 

5. Os periódicos (jornais e revistas) encontram-se dispostos em acesso livre nos 

escaparates da zona de leitura informal. 



 Regimento da Biblioteca Escolar Paul@ Vicente 

 

8 
 

 

6. O material não-livro encontra-se arrumado em armários de acesso 

condicionado. 

 

Artigo 12º 

Procedimentos de tratamento técnico-documental 

1. Todos os procedimentos da cadeia de tratamento técnico-documental – 

registo, carimbagem, catalogação, classificação, cotação, arrumação dos 

documentos - devem obedecer a critérios de adequação aos perfis de 

utilizadores, bem como de coerência e unicidade documental. 

 

2. A entrada dos documentos no fundo documental é registada em livro de 

registo disponível em suporte digital e em papel. 

 

3. Aos documentos que dão entrada é aposto, na folha de rosto, um carimbo de 

registo com a sigla da biblioteca escolar – BE Paul@ Vicente – e o número de 

registo. Os periódicos são inventariados, mas não são numerados.  

 

4. O fundo documental encontra-se em tratamento, estando em construção um 

catálogo online, que tem como suporte o programa informático de gestão 

documental Winlib 2000. As Regras Portuguesas de Catalogação são o 

instrumento de catalogação mais utilizado nesta operação técnica. 

 

5. A classificação dos documentos obedece ao sistema de Classificação Decimal 

Universal (CDU). 

 

6. A cotação utilizada é alfanumérica, tendo em conta uma notação da CDU  

(Classificação Decimal Universal), identificativa do assunto principal do 

documento, e o conjunto das três primeiras letras, em maiúsculas, do apelido 

do autor. 

 

7. A arrumação dos documentos decorre dos critérios atrás mencionados.  
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8. Os procedimentos de tratamento técnico-documental são orientados pelo 

Grupo de Trabalho da Rede de Bibliotecas Escolares de Lisboa, inserido na 

Divisão da Rede de Bibliotecas da Câmara Municipal de Lisboa.  

 

Artigo 13º 

Gestão documental  e de equipamentos 

1. Os  coordenadores de departamento  deverão, no início de cada ano letivo, 

entregar, à  professora bibliotecária, sugestões para aquisição de recursos,  

com a indicação das prioridades, em documento próprio para o efeito. 

2. A professora bibliotecária, em última instância, decide os livros/materiais que 

se devem adquirir e faz a gestão das aquisições, tendo em conta as 

necessidades, ao longo do ano. 

3. A Direção da Escola deverá nomear, no início de cada ano letivo, um professor 

responsável pela manutenção dos equipamentos multimédia da BE. 

4.  A manutenção do mobiliário e dos livros ficará a cargo da professora 

bibliotecária e da sua equipa,  ou de outro  assistente operacional responsável 

pela manutenção. 

Artigo 14º 

Difusão da informação 

1. A equipa da BE responsabiliza-se pela divulgação das novas aquisições de 

listas de difusão seletiva da informação, de acordo com as necessidades e 

solicitações dos utilizadores. 

 

2. A difusão da informação é feita pelos seguintes meios: 

 

2.1 Através do catálogo onlineem construção, em rede com as bibliotecas 

escolares de Lisboa: http://catalogorbel.cm-lisboa.pt/winlib/ 

2.2 Através do livro de registos, disponível para consulta em suporte papel e 

digital; 

2.3 Através do envio de listas bibliográficas temáticas, que estão também 

disponíveis para consulta na BE; 

2.4 Por meio de placards móveis e escaparates existentes na BE, da vitrina à 

entrada e do placard da sala de professores;  

2.5 Através do blogue da BE Paula Vicente: 

https://bibliotecapaulavicente.wordpress.com/ 

http://catalogorbel.cm-lisboa.pt/winlib/
https://bibliotecapaulavicente.wordpress.com/
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2.6 Pelo mail institucional becrepv@aerestelo.pt  e pelo site do agrupamento 

http://restelo-es.weebly.com/ 

 

CAPÍTULO V 

Utilização da Biblioteca Escolar 

Artigo 15º 

Acesso 

1. Dentro do horário de funcionamento, têm acesso à BE, a título ordinário, 

alunos, pessoal docente e não docente e restante comunidade educativa do 

Agrupamento de Escolas do Restelo. 

 

2. Podem ainda ser admitidas à frequência da BE outras pessoas devidamente 

autorizadas pela Direção, com conhecimento da professora bibliotecária. 

 

3. O número de utilizadores presentes simultaneamente na BE não pode exceder 

a lotação máxima do espaço, isto é, 65 lugares sentados. 

 

4. As condições de acesso à BE podem ser alteradas pela professora bibliotecária 

e sua equipa no decurso de atividades e/ou iniciativas no espaço da BE, tendo 

em vista o público-alvo e a natureza do evento, ou quando se verifique 

sobrelotação do espaço. 

 

5. O acesso à BE pode ser limitado sempre que o número de elementos 

responsáveis  não for suficiente para assegurar um serviço de qualidade. 

 

Artigo 16º 

Direitos dos utilizadores 

1. Todos os utilizadores têm direito a: 

 

1.1 Conhecer o presente Regimento; 

1.2 Frequentar a BE e usufruir de todos os serviços por ela prestados e dos 

recursos nela existentes, de acordo com as normas de funcionamento; 

1.3 Ter apoio da equipa educativa presente; 

mailto:becrepv@aerestelo.pt
http://restelo-es.weebly.com/
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1.4 Participar nas atividades e nos projetos desenvolvidos na BE; 

1.5 Apresentar sugestões, reclamações e elogios relativas ao funcionamento 

da BE, às atividades e à aquisição de recursos usando a caixa de sugestões 

localizada na zona de acolhimento; 

1.6 Dispor de um ambiente calmo,  agradável e de um tratamento cordial nas 

várias zonas funcionais; 

1.7 Dispor de instalações limpas, confortáveis e de recursos e equipamentos 

em bom estado.  

Artigo 17º 

Deveres dos utilizadores 

1. Todos os utilizadores têm o dever de:  

 

1.1 Conhecer e respeitar o presente Regimento; 

1.2 Seguir as indicações que forem transmitidas pela assistente operacional 

e/ou pelos professores presentes na BE; 

1.3 Contribuir para a manutenção de um bom ambiente nas várias zonas 

funcionais, sendo cordiais para com o próximo, mantendo o silêncio na 

zona de leitura presencial e trabalhando com o mínimo de ruído possível 

nas restantes zonas;  

1.4 Zelar pelo bom estado de conservação dos recursos e equipamentos; 

1.5 Não alterar  as configurações dos equipamentos, nem a organização do 

fundo documental;  

1.6 Manter limpo o espaço de trabalho e devolver, na zona de acolhimento, o 

material utilizado; 

1.7 Cumprir os prazos estipulados para a devolução dos livros requisitados 

para leitura domiciliária; 

2. O não cumprimento destes deveres implica o abandono da BE e eventual 

procedimento   disciplinar. 

 

Artigo 18º 

Utilização da BE no âmbito de atividades letivas 

1. Qualquer aula planeada por um docente tendo como local a BE carece de 

autorização prévia da coordenadora de estabelecimento e a sua 
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calendarização deve ser previamente combinada com a professora 

bibliotecária. 

 

2. Durante o horário letivo, os alunos devem permanecer na sala de aula com o 

professor. Excecionalmente, se justificadamente houver necessidade de 

utilização da BE em tempo de aula, o docente poderá enviar grupos de alunos 

que não poderão exceder os seis elementos de cada vez, sendo estes grupos 

portadores de indicações por escrito da tarefa que vão efetuar. Por questões 

logísticas, esta situação carece da autorização prévia dos professores em 

exercício de funções na BE nesse momento. 

 

3. Sempre que, por  comportamento indevido, um aluno seja encaminhado para 

o GAA com uma tarefa e este esteja encerrado,  pode executar a tarefa na 

BE. Se o comportamento do aluno não estiver em harmonia com as regras de 

permanência neste espaço,  deve ser conduzido ao gabinete da coordenadora 

de estabelecimento. 

 

Artigo 19º 

Normas de conduta 

 

1. Ao chegar à BE, o utilizador deve entrar ordeiramente, dirigir-se ao balcão da 

zona de acolhimento  e  informar o responsável do(s) objetivo(s) da sua visita. 

Em seguida deverá efetuar o seu registo  requisitando, se necessário, recursos 

e/ou equipamentos. 

 

2. O utilizador pode ter consigo um estojo, livro ou caderno para poder 

trabalhar, porém, por razões de segurança, de preservação de um bom 

ambiente e dos recursos e equipamentos, não é permitida aos utilizadores a 

entrada na BE com: 

 

2.1 mochilas, sacos, malas, gorros, bonés e guarda-chuvas; 

2.2 alimentos ou bebidas; 

2.3 telemóveis ou qualquer outro equipamento ligado que provoque ruído ou 

perturbação; 

 



 Regimento da Biblioteca Escolar Paul@ Vicente 

 

13 
 

3. É permitida a entrada de computadores pessoais. A BE não se responsabiliza, 

no entanto, por eventuais danos que possam vir a ocorrer nos equipamentos 

durante a sua ligação às redes elétrica e de dados e não faculta, em qualquer 

circunstância, serviço de apoio técnico para o funcionamento dos 

equipamentos dos utilizadores. 

 

4. A zona de documentação e consulta destina-se fundamentalmente a leitura e 

a trabalho individual, devendo o seu utilizador manter silêncio e 

tranquilidade. Nas restantes zonas, o ruído deverá ser mínimo, de modo a não 

perturbar o ambiente  de trabalho. 

 

5. O manuseamento de documentos deve ser cuidadoso: o utilizador não pode 

colocar livros abertos uns sobre os outros ou escrever sobre eles, tomar notas 

marginais, riscar, fazer sublinhados ou qualquer sinal ou marca. Os 

documentos não livro devem ser alvo de igual cuidado. 

 

6. A permanência nas instalações da BE ou nas suas imediações, obriga a um 

comportamento que respeite os princípios de civismo e de respeito pela 

escola e pelos utilizadores que aí se encontrem. Qualquer atitude de desvio a 

este princípio será analisada em conformidade com as regras de atuação 

vigentes no Regulamento Interno do Agrupamento. 

 

Artigo 20º 

Utilização da zona de  documentação e consulta  e da zona de leitura informal 

1. À exceção do fundo documental de reservados, o acesso aos documentos 

presentes nestas zonas é livre, não sendo necessária requisição para a sua 

consulta na BE.  

 

2. Os docentes em exercício de funções na BE estarão à disposição dos 

utilizadores para os orientar nas pesquisas relativas aos trabalhos que vêm 

realizar. No entanto, compete ao professor que solicita ao aluno determinada 

tarefa ou leitura a indicação dos suportes (neste caso, escritos, mas também 

informáticos ou audiovisuais) de que este necessita. 
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3.  Após a consulta de livros, o utilizador deve colocá-los no carrinho à entrada 

da BE, para posterior arrumação pela equipa da BE. 

 

Artigo 21º 

Requisição para sala de aula 

1. Os professores e alunos podem requisitar, com a antecedência de 24 horas, 

qualquer documento para uso na sala de aula. A devolução deverá ser feita, 

depois de ser utilizado, no final de cada bloco letivo. 

 

2. Os recursos requisitados pelos docentes  para a sala de aula  são 

obrigatoriamente acompanhados de uma requisição que deverá ser 

preenchida e  devolvida após a utilização dos mesmos. 

 

Artigo 22º 

Empréstimo domiciliário 

1. O empréstimo de documentos para leitura domiciliária é facultado 

individualmente, a utilizadores, ou a instituições, em regime de empréstimo 

interbibliotecas. 

 

2. A requisição individual de documentos para empréstimo domiciliário é direito 

exclusivo de alunos, pessoal docente e não docente e restante comunidade 

educativa do agrupamento. 

 

3. A professora bibliotecária pode autorizar, a título excecional, o empréstimo 

domiciliário a leitores externos que justificadamente o requeiram. 

 

4. Os documentos passíveis de empréstimo domiciliário são, regra geral, 

monografias. Não estão incluídas no regime normal de empréstimo obras de 

referência (dicionários, enciclopédias, atlas), obras de vários volumes, obras 

únicas de procura frequente, exemplares únicos, manuais escolares, 

periódicos oudocumentos que não sejam em suporte de papel (DVD, CD- 

áudio, CD-ROM). 
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5. Para efeitos de utilização nas atividades letivas, os docentes podem requisitar 

DVD, CD-áudio  e CD-ROM por um período de sete dias. 

 

6. A requisição é formalizada através do preenchimento de um impresso, onde 

consta a assinatura do utilizador, feita aquando da devolução. A presença 

desta assinatura é obrigatória,   pois serve de comprovativo da devolução do 

recurso. 

 

7. Os alunos apenas poderão requisitar um livro de cada vez e por um período de 

dez dias, que poderá ser renovável por uma vez. 

 

8. Ao pessoal docente e não docente é permitida a requisição simultânea de 

cinco obras, por um período de quinze dias, também renovável uma vez. 

 

9. Um utilizador não pode requisitar um documento se ainda tiver em sua posse 

outro(s) cujo prazo de entrega tenha já sido ultrapassado ou se já tiver 

ultrapassado o limite do número de recursos passíveis de requisição. 

 

10. Pontualmente, poderá ser suspenso o empréstimo domiciliário de 

determinada obra, se esta constar do currículo de uma disciplina e estiver a 

ser estudada em sala de aula. 

 

11. Nos quinze dias que antecedem o final do ano letivo, não são permitidas 

requisições domiciliárias de recursos.  

 

12. Todos os documentos terão de ser devolvidos até oito dias antes do final do 

ano letivo. 

 

13.  Durante o período de férias de verão, não há serviço de empréstimo 

domiciliário. 

 

Artigo 23º 

Atrasos na devolução de recursos 

1. A não devolução de um documento no prazo estabelecido dará lugar a uma 

informação escrita ao diretor de turma. 
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2. Caso se verifique sistematicamente o não cumprimento dos prazos de 

devolução, serão criadas restrições, a definir pelo professor bibliotecário e 

equipa, consoante a gravidade do atraso. 

 

Artigo 24º 

Empréstimo interbibliotecas do Agrupamento 

1. No sentido de rentabilizar o fundo documental pertencente a cada uma das 

bibliotecas do Agrupamento, particularmente da biblioteca EB1 Bairro do Restelo, 

proporcionando uma resposta concreta às necessidades de leitura e de 

informação de outras escolas de 1.º ciclo que não podem ser satisfeitas pelo 

fundo documental existente em cada uma, poderão ser requisitados para 

empréstimo todos os documentos independentemente do seu suporte, à excepção 

de: 

   ‐ Obras raras, de difícil reposição em caso de extravio; 

   ‐ Obras em mau estado de conservação; 

2- O empréstimo fica sempre condicionado à disponibilidade das obras 

solicitadas, de acordo com a planificação efetuada para a biblioteca a que 

pertencem as obras; 

3- A responsabilidade pelo bom uso e devolução das obras é sempre imputada ao 

responsável pela sua requisição. 

4 – O prazo de devolução das obras à biblioteca de origem nunca pode ultrapassar 

o final do ano letivo, exceto casos devidamente acordados. 

 

Artigo 25º  

Perdas e danos 

1. O utilizador deve chamar a atenção da equipa educativa em serviço na BE 

para os estragos que encontre em qualquer documento ou equipamento. 
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2. O utilizador é o único responsável por qualquer dano decorrente do uso 

inadequado de um documento/equipamento, enquanto este estiver em seu 

poder. 

 

3. Em caso de perda ou dano por uso inadequado de qualquer 

documento/equipamento, o utilizador fica obrigado a substituí-lo por 

exemplar igual ou semelhante em bom estado ou a pagar a importância 

necessária à sua reparação ou aquisição. 

 

Artigo 26º 

Equipamentos multimédia e audiovisuais: utilização e requisição 

1. Os equipamentos e recursos multimédia carecem de requisição, formalizada 

no balcão da zona de acolhimento. 

 

2. A requisição dos equipamentos depende da disponibilidade dos mesmos.  

 

3. Entendem-se como equipamentos disponíveis nestas zonas e requisitáveis por 

todos, para uso nas instalações da BE, os computadores, a impressora/scanner 

ligada ao terminal1, os televisores, os leitores de DVD, os leitores áudio 

portáteis e os auscultadores. A máquina fotográfica apenas pode ser 

requisitada por docentes. 

 

4. Nestas zonas, apenas é permitido a audição de material áudio, audiovisual, 

multimédia ou informático mediante a utilização de auscultadores. 

 

5. Por uma questão de higiene, na zona multimédia só é permitido o uso de 

auriculares/ auscultadores  pessoais. 

 

6. No caso de todos os terminais de computador estarem ocupados, a utilização 

está limitada a  entre quinze / trinta minutos consecutivos por utilizador, 

sendo permitido dois utilizadores em  simultâneo. 

 

7. A utilização do equipamento audiovisual, informático e multimédia na BE 

serve prioritariamente fins didáticos relacionados com a atividade escolar. 

Para a  ocupação de tempos livres  estão disponíveis os postos 8, 9 e10. No 
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entanto, é proibido o acesso à internet para utilização de chats eletrónicos, 

de redes sociais ou de jogos sem fins educativos. 

 

8. O uso dos equipamentos deve sempre respeitar o bom funcionamento dos 

mesmos, estando vedado aos utilizadores  a possibilidade de praticar qualquer  

ato que possa danificar, desconfigurar ou dificultar a sua futura utilização. 

Assim, é expressamente proibido: 

8.1 A instalação de qualquer software nos computadores; 

8.2 A alteração das configurações base dos sistemas operativos dos 

computadores ou do software de aplicação neles presente; 

8.3  A movimentação de qualquer peça de hardware (nomeadamente 

monitores) sem a prévia autorização por parte de um membro da equipa 

da BE. 

 

9. Quando um aluno necessitar de utilizar software que não esteja instalado, 

deve solicitar à equipa a sua instalação, nunca o fazendo por sua iniciativa.  

 

10. A utilização dos equipamentos não deverá servir para a prática de qualquer 

ato ilícito. Assim, fica expressamente proibido: 

10.1. O download e/ou o upload de qualquer programa, documento, música, 

filme, ou outro ficheiro que esteja protegido por direitos de autor; 

10.2. A utilização da internet para atividades de cracking, hacking, e/ou LAN 

jacking, na forma tentada ou consumada; 

10.3. A consulta de sítios com conteúdos de ordem pornográfica, racista, 

xenófoba, violenta, fraudulenta, difamatória ou outros que  se considerem 

inadequados. 

11. No acesso à internet, a responsabilidade na consulta de qualquer sítio/página 

é inteiramente do utilizador. 

12. Qualquer anomalia detetada no início da utilização deve ser comunicada de 

imediato à equipa da BE. O utilizador que não cumprir este ponto poderá vir a 

ser responsabilizado e penalizado pela mesma. 

13. Não é permitido aos utilizadores utilizarem dispositivos de memória amovíveis 

(PEN drive). Após a realização dos trabalhos, estes devem ser enviados para o 

mail pessoal do utilizador, não ficando nenhum registo no computador. No 

final de cada sessão, todos os  documentos são eliminados.   
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14. Os equipamentos audiovisuais só poderão ser utilizados por três utilizadores 

de cada vez, não podendo, em circunstância alguma, ser retirados da BE. 

15. Os equipamentos devem ser utilizados para consulta de documentos 

pertencentes à BE, ficando vedado o visionamento e/ou audição de 

documentos pessoais. 

16.  O serviço será disponibilizado se o utilizador  tiver o tempo que se  preveja 

necessário para a  visualização/consulta do material audiovisual.  

 

Artigo 27º 

Reprodução da informação 

1. O serviço de Impressão/digitalização tem o custo de 0.10 € por página.  Para 

os alunos  com  ASE - escalão B tem o custo de 0.05 € por página e é gratuito 

para os alunos com ASE – escalão A.  Tem como fim exclusivo o apoio aos 

trabalhos escolares dos alunos. 

 

2. O serviço de impressão/digitalização apenas poderá ser feito pela assistente 

operacional ou por um professor em serviço na biblioteca.  

 

3. São permitidas cópias de artigos de revistas; publicações sem direitos de 

autor (copyright), ou outras cuja situação deverá ser definida caso a caso. 

 

4. Não são permitidas cópias integrais de publicações à venda, de edições 

esgotadas e de publicações com direitos de autor (copyright). 

 

5. A reprodução parcial de excertos de obras para uso exclusivo dos professores 

carece de autorização da professora bibliotecária. 

 

CAPÍTULO VI 

Articulação curricular com as estruturas pedagógicas e os docentes 

 

Artigo 28º 
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Procedimentos para um trabalho colaborativo 

1. A BE  está recetiva a colaborar com todas as estruturas pedagógicas e com 

todos os docentes do agrupamento. 

 

2. A articulação curricular com as estruturas pedagógicas e os docentes deve 

começar a ser  feita desde o início do ano letivo, através da participação da 

BE, se necessário, em reuniões de departamento e de grupo disciplinar e/ou 

em conselhos de turma, possibilitando, assim, a preparação atempada de 

atividades. 

 

3. A inclusão da BE nos PAA dos diversos grupos disciplinares e de outras 

estruturas incidirá sobretudo nas seguintes vertentes: 

 

3.1. Atividades e projetos que desenvolvam competências e hábitos de leitura; 

3.2. Atividades e projetos que desenvolvam a literacia da informação; 

3.3. Atividades e projetos que desenvolvam a literacia dos media; 

3.4. Atividades e projetos que reforcem os conteúdos curriculares das diversas 

disciplinas; 

3.5. Atividades e projetos  que promovam a cidadania, a  literatura e a  

cultura. 

 

CAPÍTULO VII 

Parcerias 

Artigo 29º 

Rede de Bibliotecas Escolares 

1. A BE Paul@ Vicente é parceira e está integrada na RBE – Rede de Bibliotecas 

Escolares. 

 

2. Da sua integração na RBE deriva que esta biblioteca se pauta pelas 

orientações deontológicas, éticas, pedagógicas, de conteúdos, missão e 

objetivos da RBE. 
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3. A BE Paul@ Vicente é acompanhada no desenvolvimento das suas funções por 

uma CIBE – Coordenadora Interconcelhia das Bibliotecas Escolares – cuja 

atividade se destina a assessorar e a agilizar a implementação dos princípios 

orientadores e objetivos da RBE nas escolas. 

 

4. Por inerência, a BE Paul@ Vicente está também integrada na RBEL – Rede de 

Bibliotecas Escolares de Lisboa – fazendo parte das suas funções trabalhar em 

rede com o universo das escolas e bibliotecas escolares em situação 

semelhante. 

 

5. Todos os parceiros da RBE são parceiros efetivos ou potenciais da BE Paul@ 

Vicente. 

Artigo 30º  

Plano Nacional de Leitura 

1. Pela sua natureza e funções e dada a parceria com a RBE, a BE Paul@ Vicente 

deve assumir-se como interlocutor com o Plano Nacional de Leitura, 

participando e promovendo iniciativas, atividades, divulgação e investigação 

daquele programa. 

 

Artigo 31º  

Rede de Bibliotecas Municipais de Lisboa 

1. A BE Paul@ Vicente é parceira da Rede de Bibliotecas Municipais de Lisboa. 

 

2. Esta parceria compreende disponibilização de apoio permanente e 

diferenciado dos técnicos das Bibliotecas Municipais, nomeadamente na 

formação e assessoria para a constituição de um catálogo online, na formação 

dos membros das equipas para a execução de funções específicas e na 

disponibilização de serviços, recursos e informação de forma preferencial. 

 

3. Esta parceria inclui também o acesso privilegiado ao serviço educativo e a 

participação no programa de atividades das Bibliotecas Municipais. 
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4. Pela sua natureza e funções e dada a parceria com a RBE, a BE  Paul@ Vicente 

é parceira da Rede de Bibliotecas Públicas, incluindo a Biblioteca Nacional e a 

Torre do Tombo, dispondo de acesso preferencial a iniciativas assim como a 

atendimento e apoio especializado. 

 

CAPÍTULO VIII 

Disposições diversas 

Artigo 32º 

Procedimento disciplinar 

1. O não cumprimento do normativo por parte de qualquer utilizador da BE pode 

dar origem a penalizações simples (no foro da utilização interna da BE) ou a 

processos disciplinares de acordo com o disposto nas leis aplicáveis.  

 

Artigo 33º 

Aprovação e divulgação do Regimento 

1. O presente Regimento, elaborado pela professora bibliotecária, é aprovado 

em Conselho Pedagógico e deve ser divulgado a toda a comunidade educativa 

no início de cada ano letivo, pelo meio considerado mais expedito.  

 

2. As alterações ao Regimento da Biblioteca podem ocorrer noutros momentos 

do ano letivo, desde que legitimadas por mudanças na disponibilização dos 

serviços prestados pela Biblioteca ou por necessidade de regulamentação 

adicional face a acontecimentos imprevisíveis. As alterações são sempre 

sujeitas a aprovação em reunião do Conselho Pedagógico e entram em vigor 

no dia posterior à data da reunião em que tenham sido aprovadas. 

Artigo 34º 

Situações omissas 

1. Todos os casos omissos serão analisados e resolvidos pela equipa da BE, em 

articulação com os órgãos de gestão do agrupamento. 

Lisboa,  25 de setembro de 2018 



 Regimento da Biblioteca Escolar Paul@ Vicente 

 

23 
 

Aprovado em Conselho Pedagógico            de setembro de 2018 

O Presidente do Conselho Pedagógico 

________________________________________________ 

 

A Coordenadora da Biblioteca Escolar Paul@ Vicente 

________________________________________________ 


