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Artigo 1.º - Introdução 

 A Biblioteca Escolar (BE) do Centro Social Padres Redentoristas de Castelo Branco é um 

instrumento essencial ao desenvolvimento do Projeto Educativo e deverá constituir-se como núcleo 

dinâmico de organização pedagógica da Instituição, direcionada para atividades culturais, recreativas e 

de informação. 

  A BE faz parte da Rede de Bibliotecas Escolares, desde 2010.  

 A Biblioteca Escolar constitui-se como espaço agregador de conhecimentos e recursos 

diversificados no suporte às aprendizagens, no apoio do currículo, no desenvolvimento da literacia digital, 

da informação dos media, na formação de leitores e na construção da cidadania.1 

                                                           
1
 Adaptado da apresentação do Programa RBE. 
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Artigo 2.º - Âmbito 

 O presente documento estabelece as normas de funcionamento da Biblioteca Escolar do Centro 

Social Padres Redentoristas em Castelo Branco, a funcionar no edifício sede de Nossa Senhora do 

Rosário.  

 

Artigo 3.º - Objetivos da BE 

A BE promove serviços de apoio à aprendizagem e material livro e não livro aos membros da 

comunidade educativa, oferecendo-lhes a possibilidade de se tornarem pensadores críticos e efetivos 

utilizadores da informação, em todos os formatos e meios. Assim, tem como objetivos:  

1. Estimular nos alunos o hábito e o prazer da leitura, da aprendizagem e da utilização das 

bibliotecas ao longo da vida. 

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, por solicitação do professor ou de sua própria iniciativa. 

3. Oferecer oportunidades de vivências destinadas à produção e uso da informação voltada ao 

conhecimento, à compreensão, à imaginação e ao entretenimento. 

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

de prazer, contribuindo para o desenvolvimento cultural dos utilizadores. 

5. Facilitar o acesso a outras fontes de informação. 

6. Desenvolver as literacias da leitura, da informação e dos media. 

7. Apoiar atividades livres, extracurriculares e de enriquecimento curricular incluídas no plano de 

atividades ou projeto educativo da escola e instituição. 

8. Estabelecer redes de trabalho cooperativo, desenvolvendo projetos de parceria com entidades 

locais.  

9. Promover nos alunos atitudes de autoestima, respeito mútuo e regras de convivência que 

promovam os valores de cidadania e de solidariedade. 

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

comunidade educativa. 

11. Divulgar o conceito de que a liberdade intelectual a o acesso à informação são pontos 

fundamentais à formação de cidadania responsável e ao exercício da democracia. 

 

Artigo 4.º - Utilizadores 

Têm acesso à BE os alunos, pessoal docente e não docente e encarregados de educação do 

Centro Social Padres Redentoristas em Castelo Branco. 
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Podem ainda ter acesso à BE outras pessoas devidamente autorizadas pela direção da 

instituição. 

 

Artigo 5.º - Funcionamento da BE 

1. Horário 

A Biblioteca Escolar funciona de 2.ª a 6.ª feira, sendo necessário marcação para a sua utilização 

em grupos. 

 Atividades do Projeto Literacia 

(responsabilidade do professor titular) 

Atividade “Ler + livros” 

(responsabilidade da professora bibliotecária) 

1.º ano Segunda-feira das 9h às 10h 1.ª segunda-feira do mês das 

14:30h às 15h 

2.º ano Turma A Terça-feira das 9h às 10h 2.ª segunda-feira do mês das 

14:30h às 15h Turma B Terça-feira das 11h às 12h 

3.º ano Turma A Quarta-feira das 9h às 10h 3.ª segunda-feira do mês das 

14:30h às 15h Turma B Quarta-feira das 11h às 12h 

4.º ano Turma A Quinta-feira das 9h às 10h 4.ª segunda-feira do mês das 

14:30h às 15h Turma B Quinta-feira das 11h às 12h 

 

2. Recursos Humanos 

A gestão está a cargo da professora responsável pela biblioteca, contudo fazem parte da equipa 

da biblioteca os professores titulares, professores de apoio, professores coadjuvantes, terapeuta da fala, 

psicóloga, assistentes operacionais e outros colaboradores da instituição. 

3. Serão utilizadas formas de divulgação das atividades e recursos da BE, como a página da 

Internet e as redes sociais da instituição. 

 

Artigo 6.º - Normas gerais de utilização 

A BE faz parte da instituição devendo ser utilizada com respeito e organização. A professora 

responsável pela biblioteca deverá ser informada sempre que alguém a pretenda utilizar fora do horário 

estabelecido de forma a organizar o mesmo. 

Os documentos impressos encontram-se organizados e arrumados por assuntos, de acordo com 

a Classificação Decimal Universal (CDU), pelo que após a consulta, os livros devem ser depositados nos 

locais destinados.  
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Artigo 8.º - Normas de conduta 

1. No espaço da BE, o utilizador deve comportar-se de forma exemplar e a não perturbar o seu 

bom funcionamento, nem dos outros utilizadores.  

2. Não é permitido comer ou beber. 

3. A disposição dos móveis, documentos, sinalética e equipamentos só podem ser alteradas 

mediante autorização prévia das responsáveis pelo atendimento. 

4. Não é permitido anotar, sublinhar, rasgar, riscar, dobrar ou de qualquer outra forma danificar o 

material utilizado, assim como retirar do mesmo qualquer etiqueta ou carimbo. 

 

Artigo 9.º - Equipamento informático 

1. O material multimédia será utilizado no horário de funcionamento da biblioteca. 

2. Todos os utilizadores serão responsáveis pela boa utilização e integridade de todo o 

equipamento disponível na biblioteca, sendo responsáveis por qualquer dano. 

3. Só é permitido consultar sítios de carácter informativo e/ou cujo o conteúdo esteja relacionado 

com a atividade escolar. A consulta de sítios inapropriados poderá implicar a interdição da utilização da 

Internet.  

4. Os computadores não podem ser utilizados para jogar, exeto jogos educativos, devidamente 

autorizados. 

5. Só é permitida a utilização de recursos multimédia da própria biblioteca. A utilização de outros 

recursos carece de autorização.  

6. É expressamente proibido guardar dados pessoais (fotos, vídeos, etc). 

7. É expressamente interdita qualquer alteração das configurações. 

 

Artigo 10.º - Jogos tridimensionais 

A utilização dos jogos é permitida na zona de realização de trabalhos de grupos. Cada jogo pode 

ser utilizado por um máximo de 4 alunos. 

 

Artigo 11.º - Empréstimo 

1. Todos os documentos existentes na BE estão disponíveis para empréstimo. 

2. A requisição de documentos impressos, para utilização na sala de aula é feita pelo professor 

responsável pela sua utilização.  

3. O empréstimo de material a professores é acordado entre o responsável da biblioteca e o 

professor titular. 
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4. A requisição de documentos para leitura domiciliária é feita mediante a apresentação do 

cartão de leitor.  

5. Os utilizadores podem requisitar um documento de cada vez. 

6. O empréstimo de material a alunos é de uma semana, podendo ser renovado. 

7. O utilizador que requisita um documento compromete-se a devolvê-lo em bom estado de 

conservação e dentro do prazo estipulado. 

 

Artigo 12.º - Direitos dos utilizadores 

1. Usufruir de todos os recursos e serviços prestados pela BE e constantes deste regulamento.  

2. Dispor de um ambiente propício à leitura e à aprendizagem. 

3. Participar em todas as atividades promovidas pela BE.  

4. Requisitar para leitura domiciliária os documentos disponíveis para esse efeito. 

5. Apresentar críticas e sugestões que visem otimizar o funcionamento do espaço que se 

pretende interativo. 

 

Artigo 13.º - Deveres dos utilizadores 

1. Cumprir as normas estabelecidas neste regimento. 

2. Desenvolver em bom estado de conservação os documentos que lhe são facultados. 

3. Manter o mobiliário limpo e na mesma disposição em que se encontram. 

4. Preencher os impressos necessários à utilização de todo e qualquer tipo de equipamento e/ou 

documento. 

5. Respeitar os prazos estipulados para a devolução dos documentos sujeitos a empréstimo 

domiciliário. 

6. Contribuir para a manutenção de um bom ambiente nas várias zonas funcionais: 

a. Entrar ordeiramente; 

b. Manter o silêncio ou o menos ruído possível; 

c. Não consumir alimentos ou bebidas; 

d. Não alterar o posicionamento do equipamento e do fundo documental. 

7. Acatar as indicações que forem transmitidas pelos professores responsáveis.  

 

Artigo 14.º – Penalizações 

1. O responsável pelo extravio, perda, furto ou deterioração de qualquer documento ou equipamento 

fica obrigado à sua reposição ou ao pagamento do valor correspondente ao seu custo. 
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2. Aos alunos que perturbem o bom funcionamento, desobedecendo às advertências dos assistentes 

operacionais ou dos professores presentes, será dada ordem de saída da BE. 

 

Artigo 15.º – Situações omissas 

 Os casos omissos serão resolvidos em conformidade pelos docentes e/ou Diretor de acordo com 

as competências que lhe estão atribuídas. 

 

Artigo 16.º – Atividades 

1. A BE possui um plano de atividades, integrado no plano anual de atividades da escola. 

2. O plano anual de atividades está de acordo com o Projeto Educativo e os objetivos da BE.  

 

Artigo 17.º – Disposições finais 

 Este regulamento tem como base a legislação em vigor sobre o funcionamento das bibliotecas 

pertencentes à Rede de Bibliotecas Escolares e de normas definidas tendo em conta o Regulamento 

Interno e o Projeto Educativo da Escola.  

 Este regulamento é aprovado em Conselho de Docentes entrando em vigor nessa data, podendo 

ser revisto sempre que se justifique, sendo as alterações aprovadas pelas estruturas competentes.  


