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Este regimento interno explicita as diretrizes definidas no regulamento interno do agrupamento 
de escolas. 

 

1. ÁREAS FUNCIONAIS 

1.1. ÁTRIO 

É a zona de acesso direto à BE/CRE, que poderá funcionar como local de exposição/ divulgação 
de atividades. 
 

1.2. ATENDIMENTO 

É a zona onde se procede a: 
        - apoio e encaminhamento de utilizadores. 
        - empréstimos. 
        - impressão de documentos. 
        - fotocópias. 
        - organização e difusão de informação em todos os suportes. 
        - tratamento de fundo documental. 
 

1.3. LEITURA INFORMAL/PRESENCIAL 

É a zona que: 
     - privilegia a leitura informal. 
     - destina à leitura/consulta de livros ou outros documentos impressos. 
 

1.4. MULTIMÉDIA/AUDIOVISUAIS 

É a zona: 

- Equipada com equipamento multimédia (computador/tv/leitor de cd-áudio, dvd; outros). 

- Vocacionada para o visionamento de vídeos. 

- Vocacionada para a audição de cd’s áudio. 

- Com acesso à internet. 
 

1.5. JOGOS/PRODUÇÃO 

- Zona vocacionada para atividades de caráter mais informal, nomeadamente, trabalhos de 
grupo, jogos lúdicos e/ou didáticos 

 

1.6. OUTROS (NA BECRE DA ESCOLA SEDE) 

- sala de informática. 
- auditório 
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2. DISPOSIÇÕES GERAIS 

2.1. HORÁRIO 

a) O espaço BE/CRE estará aberto todos os dias úteis das 9.05h às 17h30m; 
b) O horário poderá sofrer alterações de acordo com os recursos humanos disponíveis ou 

sempre que as atividades programadas o justifiquem; 
c) Excecionalmente, os docentes poderão proceder à reserva do espaço BE/CRE para 

realização de atividades específicas de âmbito curricular, devidamente justificadas, com a 
antecedência mínima de uma semana; 
 

2.2. CONDIÇÕES DE ACESSO 

a) São admitidos como utilizadores todos os docentes, funcionários e alunos das escolas do 
AE; 

b) O acesso à BE/CRE só poderá ocorrer na presença de um responsável pelo espaço; 
c) A admissão como utilizador faz-se mediante preenchimento de impresso facultado pela 

BE; 
d) Os utilizadores têm acesso livre ao espaço e estantes. Sempre que necessitem serão 

apoiados por responsáveis presentes na BECRE; 
e) Todo o material/zonas podem ser utilizados livremente de acordo com normas específicas 

definidas no ponto seis; 
f) Qualquer membro da equipa ou colaborador da BE/CRE poderá ter acesso ao espaço, 

mesmo que este se encontre encerrado; 
g) Sempre que ocorram atividades específicas, com/para turmas, o professor titular de turma 

terá que acompanhar a mesma, salvo situações em que as atividades impliquem a divisão 
da turma em grupos. Nesta situação deverão ser explicitadas as tarefas que os alunos 
irão desenvolver; 

h) Comer e beber só no exterior deste espaço e em espaço reservados para o efeito; 
i) Os objetos pessoais deverão ser deixados à entrada da BE/CRE ou na sala de aula (a 

BE/CRE não se responsabilizará pelo desaparecimento/extravio de qualquer objeto 
pessoal); 

j) Qualquer requisição implicará preenchimento de formulário próprio; 
k) Por razões de segurança e funcionalidade deverá ser observado o número de utilizadores 

por área (em livre acesso) em cada BE/CRE. 
l) A impressão só será efetuada com autorização e na presença de um responsável pela 

BE/CRE;  
m) Para uma melhor rentabilização da BE/CRE, anualmente será elaborada uma grelha de 

utilização do espaço, envolvendo professores e respetivas turmas, onde serão registados 
os tempos em que as turmas o poderão utilizar em diferentes atividades; 

n) Todos os utilizadores deverão contribuir para o bem-estar e respeito por todos os que 
frequentem este espaço, como tal deverão falar baixo e manter o espaço limpo e 
arrumado; 

o) Os utilizadores têm obrigação de manter em bom estado de conservação todos os 
documentos que lhe sejam facultados; 

p) Os utilizadores devem fazer bom uso das instalações e equipamentos; 
q) Após utilização de material livro, este deverá ser colocado em local próprio; 
r) Qualquer utilizador é responsável por eventuais danos causados no espaço e materiais; 
s) Os encarregados de educação tomam conhecimento desta responsabilidade através de 

impresso próprio; 
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3. ATIVIDADES 

 Serão desenvolvidas atividades com vista à prossecução dos objetivos gerais da BE/CRE, 
enumerados no regulamento interno de AE, não limitando, no entanto, a implementação de 
outros. 
 

3.1. ATUALIZAÇÃO/ENRIQUECIMENTO DE FUNDO DOCUMENTAL E EQUIPAMENTOS 

- dependente de verba disponível, de forma a evitar a desatualização e desgaste do fundo 
documental e equipamentos. 
 

3.2. TRATAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE FUNDO DOCUMENTAL  

- que será levado a cabo pelo sabe da CMVFX para as BE’s e bibliomanias do 1ºc e pela própria 
BE da sede no seu caso específico. 
 

3.3. PROMOÇÃO DE ATIVIDADES ESPECÍFICAS  

- exposições, sessões de leitura, hora do conto, feira do livro, comemoração de datas e 
efemérides, visionamento de vídeos e outras atividades de animação cultural, entre outras 
(elencadas no PAA das BE’s) 
 

3.4. OUTRAS ATIVIDADES  

    - caso seja necessário o espaço da BE/CRE poderá ser utilizado para o desenvolvimento de 
outras atividades específicas, para tal deverá observar-se o seguinte: 

- Lotação da BE/CRE. 

- O dinamizador da atividade assumirá a responsabilidade pelo bom uso e conservação das 
instalações, equipamentos e fundo documental. 

- Qualquer dano verificado nas instalações, equipamentos e fundo documental deverá ser 
comunicado à equipa, para que conjuntamente se proceda à resolução do problema. 

- O dinamizador da atividade deverá preencher antecipadamente, formulário próprio onde 
discriminará a atividade realizada, hora e recursos a utilizar. 

- Caso se registe alguma ocorrência anómala, a mesma deverá ser comunicada pelo 
dinamizador à pb. 

 

3.5. EMPRÉSTIMO 

- Todos os empréstimos são registados em impresso próprio. 
- A devolução de todos os documentos deverá estar concluída até final do ano letivo que 
termina, à exceção do empréstimo de verão. 

3.5.1. DE SALA DE AULA 

- o professor deverá proceder à requisição do material atempadamente, ou à sua reserva, tendo 
em conta a utilização do material por outros. 

3.5.2. DOMICILIÁRIO 

a) O empréstimo domiciliário a alunos abrange apenas os livros (à exceção das obras 
assinaladas com um círculo vermelho na sua lombada). 

b) Os professores e funcionários do agrupamento poderão requisitar qualquer documento. 
c) O empréstimo de dicionários e enciclopédias só será efetuado para utilização na sala de 

aula. 
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e) o empréstimo domiciliário não poderá exceder o limite máximo de uma obra durante um 
período (renovável) de uma semana. 
 f) durante as interrupções do natal, carnaval, páscoa e férias de verão, poderão ser requisitadas 
até duas obras. 
g) o não cumprimento das datas limites de entrega das obras por parte de alunos, professores e 
funcionários será punida com uma coima:  

 Até 5 dias úteis - impossibilidade de requisição até 5 dias; 

 Mais de 5 dias - impossibilidade de requisição até 15 dias; 

 Em caso de requisição para empréstimo no mês de junho, o(s) livro(s) deverão ser 
entregues até 15 dias antes do final do ano letivo ; 

 Caso os livros não sejam entregues até à data anteriormente estipulada, o requisitante 
em causa terá de substituir o livro por outro igual na data de renovação de matrícula. 
 

3.6. EMPRÉSTIMO ENTRE ESCOLAS/COOPERAÇÃO/ PERMUTAS  

A este nível pretende-se a articulação entre os diferentes níveis de ensino e estabelecimentos de 
ensino do agrupamento ou outras instituições, nomeadamente biblioteca municipal ou outras da 
RBE, quer a nível de fundo documental, quer de atividades. 
Do mesmo modo, poderá ocorrer um alargamento/enriquecimento deste projeto ao ligar-se a 
outros projetos ou subprojectos, promovendo um intercâmbio no âmbito da BE/CRE. 

3.7. PROJETOS 

3.7.1. - PNL  

Projetos desenvolvidos no âmbito do plano nacional de leitura, a saber 
3.7.1.1.-mil leituras  

Promove o empréstimo e circulação de fundo reforçando a importância da leitura. 
- cada livro está devidamente identificado.  
Circulação (pré- escolar e 1ºc) 
Podem ocorrer dois tipos de circulação dos livros PNL. Qualquer tipo de circulação implica o 
preenchimento de impressos próprios criados para o efeito. 
- inter escola - quando o professor requisita as obras na BE/CRE (conjunto de exemplares do 
mesmo título) para o grupo turma. 
- inter turma quando o professor permite o empréstimo domiciliário destes títulos. 
a)caso o professor titular decida proceder ao empréstimo domiciliário dos respetivos livros 
deverá fazê-lo mediante preenchimento de impresso próprio da escola criado para o efeito. 
b)cada turma poderá utilizar os títulos PNL para empréstimo domiciliário desde que não 
inviabilize a utilização dos mesmos na escola por outros grupos turma. 
c)cada professor deverá estabelecer o tempo de duração deste empréstimo domiciliário tendo 
em conta o observado no ponto anterior.  
d)cada professor poderá decidir do empréstimo domiciliário dos livros que requisita para a sua 
sala. 
Circulação entre escolas 
a)cada professor requisita as obras na BE/CRE. 
b)cada professor requisita x exemplares do mesmo título de cada vez para a sua sala de aula. 
c)cada professor pode reter esses exemplares até ao período máximo, consecutivo, de trinta 
dias/um período lectivo. 
d)o professor pode reter a coleção por períodos inferiores a trinta dias e proceder a outra 
requisição enquanto houver títulos disponíveis. 
e)o professor pode renovar a requisição desde que a mesma se encontre disponível. 
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Circulação (eb23spg) 
a)cada professor requisita as obras na BE/CRE com antecedência mínima de 24h e mediante o 
preenchimento de impresso próprio. 
b)cada professor requisita x exemplares do mesmo título de cada vez para a sua sala de aula. 
c)cada professor pode reter esses exemplares até ao período máximo, consecutivo, de trinta 
dias/um período lectivo. 
d)os títulos deverão ser levantados antes do início da aula e devolvidos imediatamente após o 
seu término, de forma a não inviabilizar a utilização dos mesmos por outros grupos turma. 
e)é permitido o empréstimo domiciliário dos títulos PNL desde que os mesmos estejam 
disponíveis para este efeito. 
3.7.1.2. - Semana da leitura 

Divulgação de fundo e dinamização de atividades no âmbito do tema anual proposto pelo PNL. 
3.7.1.3. - Já sei ler 

Dinamização de atividades no âmbito da promoção da leitura e escrita junto da família. 
3.7.1.4. – SOBE 

Divulgação e promoção de atividades no âmbito da promoção da leitura e da saúde oral. 
 

3.8. EDUCAÇÃO LITERÁRIA 

 

3.8.1. A BE/CRE promove o empréstimo e circulação de fundo reforçando a importância da 

leitura. 

- cada livro está devidamente identificado. 
Circulação (pré- escolar e 1ºc) 
Podem ocorrer dois tipos de circulação dos livros Educação Literária. Qualquer tipo de circulação 
implica o preenchimento de impressos próprios criados para o efeito. 
- inter escola - quando o professor requisita as obras na BE/CRE (conjunto de exemplares do 
mesmo título) para o grupo turma. 
- inter turma quando o professor permite o empréstimo domiciliário destes títulos. 
a)caso o professor titular decida proceder ao empréstimo domiciliário dos respetivos livros, 
deverá fazê-lo mediante preenchimento de impresso próprio da escola criado para o efeito. 
b)cada turma poderá utilizar os títulos Educação Literária para empréstimo domiciliário desde 
que não inviabilize a utilização dos mesmos na escola por outros grupos turma. 
c)cada professor deverá estabelecer o tempo de duração deste empréstimo domiciliário tendo 
em conta o observado no ponto anterior.  
d)cada professor poderá decidir do empréstimo domiciliário dos livros que requisita para a sua 
sala. 
Circulação entre escolas 
a)cada professor requisita as obras na BE/CRE 
b)cada professor requisita x exemplares do mesmo título de cada vez para a sua sala de aula. 
c)cada professor pode reter esses exemplares até ao período máximo, consecutivo, de trinta 
dias/um período letivo. 
d)o professor pode reter a coleção por períodos inferiores a trinta dias e proceder a outra 
requisição enquanto houver títulos disponíveis. 
e)o professor pode renovar a requisição desde que a mesma se encontre disponível. 
f)o controlo das leituras efetuadas far-se-à mediante a utilização de um Registo de Leitura 
distribuído por aluno e é da responsabilidade exclusiva do professor titular de turma. 
g)no final de cada período caberá ao professor comunicar à professora bibliotecária os dados 
relativos à utilização desse registo. 
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Circulação (eb23spg) 
a)cada professor requisita a(s) obra(s) na BE/CRE mediante o preenchimento de impresso 
próprio. 
b)cada aluno requisita uma obra de cada vez mediante o preenchimento de impresso próprio. 
c)cada professor/aluno pode reter  a(s) obra(s) até sete dias, consecutivos. 
d)os títulos poderão ser renovados por igual período de tempo. 
e)é permitido o empréstimo domiciliário dos títulos Educação Literária desde que os mesmos 
estejam disponíveis para este efeito. 
f)o controlo das leituras efetuadas far-se-à mediante a utilização de uma Caderneta de Leitura 
distribuida por aluno e é da responsabilidade exclusiva do professor de português. 
g)no final de cada período caberá a este professor comunicar à professora bibliotecária os dados 
relativos à utilização da caderneta de Leitura. 

4. FUNÇÕES DA PROFESSORA BIBLIOTECÁRIA (PB) / DOCENTES, PESSOAL NÃO DOCENTE E OUTROS 

4.1. PB 

a) Coordenar a gestão, planeamento e organização da BE/CRE, estabelecer a ponte entre o 
órgão de gestão e a BE/CRE, no sentido de dar cumprimento quer ao projeto educativo do 
AE, quer ao plano anual de atividades da BE/CRE. 

b) Orientar a equipa da BE/CRE distribuindo tarefas, aferindo horários. 
c) Avaliar necessidades e propor aquisições, no sentido de otimizar o espaço e fundo 

documental. 
d) Promover e realizar a avaliação de forma periódica e apresentar relatórios do trabalho 

desenvolvido aos órgãos competentes. 
e) Desenvolver iniciativas visando a formação dos utilizadores. 
f) Promover e dinamizar atividades na BE. 
g) Zelar pelo cumprimento do regimento da BE. 
h) Representar a BE em todas a s situações que o requeiram e tem assento no conselho 

pedagógico. 
i) Convocar reuniões de equipa uma vez por período e/ou sempre que se justifique. 
j) Promover parcerias e desenvolvimento de projetos, interna e externamente. 
K) Promover o desenvolvimento global do aluno, criando possibilidades de trabalho 
potenciadoras de impacto positivo nas aprendizagens, investindo no gosto de aprender ao longo 
vida e assim contribuir para a construção do futuro onde o conhecimento assume papel 
preponderante. 
 

4.2. DOCENTES 

a) Apoio/encaminhamento dos utilizadores. 
b) Zelar pela conservação do espaço, materiais e equipamentos existentes. 
c) Assegurar o cumprimento de normas estabelecidas que contribuam para bom ambiente do 

espaço BE/CRE. 
d) Colaborar na dinamização do espaço da BE/CRE. 
e) No âmbito da formação específica de cada um, contribuir com sugestões para o 

enriquecimento deste espaço. 
 



Regimento BE/CRE do AE Página 10 
 

4.3. PESSOAL NÃO DOCENTE (AS FUNÇÕES SERÃO DEFINIDAS DE ACORDO COM O NÚMERO DE HORAS 

ATRIBUÍDAS AOS FUNCIONÁRIOS) 

a) Organizar um atendimento local de qualidade. 
b) Fazer o acolhimento dos utilizadores, dando informações e encaminhando-os. 
c) Realizar empréstimos domiciliários. 
d) Colaborar na arrumação de documentação, materiais e equipamentos existentes na 

BE/CRE. 
e) Colaborar na dinamização do espaço. 
f) Zelar pela conservação e manutenção do espaço, materiais e equipamentos existentes. 
g) Assegurar o cumprimento de normas estabelecidas que contribuam para o bom ambiente do 

espaço BE/CRE. 
h) Manter o espaço limpo. 

 

4.4. OUTROS QUE PODERÃO INTEGRAR A EQUIPA (ANIMADORES, E.E, …) 

a) Organizar um atendimento de qualidade. 
b) Fazer o acolhimento dos utilizadores, dando informações e encaminhando-os. 
c) Colaborar na realização de empréstimos. 
d) Fomentar/colaborar/dinamizar atividades de animação do espaço BE/CRE. 
e) Zelar pela conservação do espaço, materiais e equipamentos existentes. 
f) Assegurar o cumprimento de normas estabelecidas que contribuam para o bom ambiente do 

espaço BE/CRE. 
g) Colaborar com a equipa da BE/CRE. 

5. REGRAS A OBSERVAR NAS DIFERENTES ZONAS FUNCIONAIS 

5.1.ÁTRIO 

A) os interessados devem contactar a BE, apresentando a proposta da exposição pretendida e 
proceder à marcação do respetivo espaço. 

5.2. ZONA DE ATENDIMENTO 

A) para utilizar os serviços de empréstimo, fotocópias ou impressão, deve aguardar a sua vez, 
evitando assim barulho desnecessário e colaborando o mais possível com o responsável por 
estes serviços. 

5.3. ZONA DE LEITURA 

a) Ao manusear os livros ter as mãos bem limpas; 
b) Para marcar uma página do livro, utilizar uma tira de papel ou marcador apropriado; 
c) Não dobrar os cantos das folhas, rasgar, escrever, pintar, riscar ou sublinhar os livros; 
d) Ao colocar o livro em cima da mesa, a lombada deverá ficar virada para baixo; 
e) Não colocar o cotovelo sobre o livro para segurar as páginas durante a leitura; 
f) Depois de utilizar o livro, deve colocá-lo no local identificado o efeito. 
g) O utilizador terá que reparar quaisquer estragos em livros ou documentos de outra natureza 

dos quais seja responsável; 
h) O prazo estabelecido para substituição de material danificado é de 15 dias. 
 

5.4. ZONA MULTIMÉDIA/ AUDIOVISUAIS 

a) Só é permitida a presença de um máximo de 1 ou 2 alunos por computador; 
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b) Respeitar os procedimentos corretos para ligar / desligar o computador; em caso de 
qualquer dúvida, pedir ajuda a um dos responsáveis presentes; 

c) Evitar colocar as mãos no monitor; 
d) A utilização de pen ou outro dispositivo pessoal não é permitida. 
e) A utilização da internet levará em conta a pertinência dos objetivos de cada utilizador 

(poderá ser utilizada para fins lúdicos ou didáticos):  
- deverá ser feita inscrição prévia para sua utilização (períodos de 30min. – escola sede); 
- a prioridade será sempre dada aos alunos; 

       - terá prioridade o utilizador que pretenda pesquisar sobre matéria relacionada com 
conteúdos  programáticos;     
       - em caso de vários utilizadores pretenderem aceder à internet ao mesmo tempo, o 
responsável presente ordenará a sua utilização por ordem de chegada e definirá tempos de 
utilização dos computadores para que todos possam efetuar as suas tarefas; 
       - a utilização da internet para fins lúdicos, fora de contexto escolar, deverá observar as 
regras de bom senso e respeito exigidas e devidas neste espaço; 
       - é interdito o acesso a sites que pela sua natureza não se enquadrem nos princípios 
pedagógico didáticos da escola; 
        - para imprimir ou fazer download de qualquer documento, deverá ser solicitada autorização 
ao responsável presente. 

f) Para audição de música/visionamento de filme, o utilizador deve previamente localizar 
documento no respetivo catálogo/estante e solicitá-lo para sua utilização, devolvendo-o no 
final juntamente com os auscultadores. 

g) Respeitar a escolha do filme do dia, caso já exista filme a passar; 
h) Desde que se mantenha um ambiente propício ao visionamento do filme, o responsável 

presente poderá permitir um número maior de utilizadores ao mesmo tempo nesta zona; 
i)  Manter o silêncio enquanto se desenrola o filme. 
j) Colocar auscultadores com cuidado. 

 

5.5. ZONA DE JOGOS / PRODUÇÃO 

a) Ter as mãos bem limpas; 
b) Ler as instruções antes de iniciar o jogo; 
c) Respeitar a sua vez de jogar, evitando assim conflitos entre colegas e barulho desnecessário; 
d) No final, arrumar o jogo no seu devido lugar, verificando a existência de todas as peças 
integrantes do jogo e o bom estado do mesmo; 
e) Aquando da realização de trabalhos que incluam recorte, colagem, desenho ou pintura ter o 
cuidado de, no final, deixar a mesa limpa, verificando também o chão. 
 

5.6. OUTROS (NA BE/CRE DA ESCOLA SEDE) 

   - sala de informática  
a) Dispõe de 10 terminais informáticos 
b) Para a sua utilização os docentes devem marcar previamente a sua ocupação 
c) Os alunos utilizadores devem ser sempre acompanhados por um os mais docentes 
d) Qualquer situação anómala deve ser comunicada ao responsável da BE 
e) Este espaço poderá ser utilizado para outras atividades, tendo em conta outras diretrizes do 
órgão de gestão. 
 
- auditório 
a) Este espaço destina-se a atividades diversas, em particular aquelas que necessitem da 
utilização de meios de projeção. 
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b) A sua utilização depende de marcação prévia. 
c) Por razões de segurança e funcionalidade deverá ser respeitado o número de utilizadores. 

6.DIREITOS 

Os utilizadores tem direito a : 
a) Circular livremente em todo o espaço público da BE/CRE; 
b) Utilizar todos os serviços de livre acesso postos à disposição; 
c) Retirar das estantes/expositores abertos os documentos que pretendem ler/consultar; 
d) Requisitar os documentos previstos neste regimento; 
e) Consultar livremente os catálogos manuais ou automatizados existentes; 
f) Retirar das estantes os documentos que pretende requisitar para empréstimo domiciliário; 
g) Apresentar críticas, sugestões, propostas e reclamações. 

7. DEVERES 

Os utilizadores têm como deveres: 
a) Cumprir as normas estabelecidas no presente regimento; 
b) Manter em bom estado de conservação os documentos que utilizam, bem como fazer bom 

uso das instalações e dos equipamentos; 
c) Preencher os impressos que lhe são apresentados, para fins estatísticos ou de gestão; 
d) Cumprir o prazo estipulado para a devolução dos documentos requisitados para leitura 

domiciliária e outra; 
e) Assumir e ressarcir a BE/CRE por todos os danos ou perdas que forem da sua 

responsabilidade;  
f) Acatar as indicações que lhes forem transmitidas por qualquer responsável presente na 

BE/CRE; 
g) Contribuir para um ambiente calmo e favorável a uma  boa consecução dos objetivos de 

todos, respeitando os trabalhos em decurso. 

8.INCUMPRIMENTO DO REGIMENTO 

Os utilizadores que não cumpram com o estipulado por este regimento, serão alvo das seguintes 
medidas educativas disciplinares: 
a) Advertência oral; 
b) Advertência/convite a abandonar o local 
c) Participação escrita da ocorrência ao professor/diretor de turma (em caso de incumprimento 

repetido e/ou premeditado); 
d) Aplicação de medidas previstas no regulamento interno do agrupamento e legislação em 

vigor, após deliberação dos órgãos competentes 

9. OMISSÕES 

Sempre que se verifique incumprimento do presente regimento ou ocorram situações omissas, 
as mesmas serão analisadas e solucionadas pelos órgãos competentes (equipa da BE/CRE, 
e/ou pelos órgão de gestão do AE, agindo de acordo com as normas orientadoras do AE e 
legislação em vigor). 
 
 

Última revisão em 21 de novembro de 2013 
 


