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CAPÍTULO I 

Bibliotecas Escolares 

Artigo 1.º - Âmbito 

1. O Regimento Interno das Bibliotecas Escolares (BE) é um documento onde se encontram 

registados os princípios de organização e gestão das três Bibliotecas Escolares do 

Agrupamento de Escolas Gil Vicente: Biblioteca Escolar da Escola Gil Vicente, adiante 

designada por BE de Gil Vicente; Biblioteca Escolar da Escola EB1/JI do Castelo, adiante 

designada por BE do Castelo; Biblioteca Escolar da Escola EB1/JI de Santa Clara, adiante 

designada por BE de Santa Clara. 

2. As três BE encontram-se integradas na Rede de Bibliotecas Escolares (RBE): a BE de Gil 

Vicente, desde 2006; a BE do Castelo, desde 2010; a BE de Santa Clara, desde 2015. 

3. A BE da Escola Gil Vicente é responsável pela gestão da Biblioteca José Saramago, que se 

constitui como um polo específico destinado à conservação e tratamento de um acervo 

documental antigo e de grande valor bibliográfico, ao qual se pode aceder apenas com a 

concordância do Professor/a Bibliotecário/a Coordenador/a e da Direção do 

Agrupamento. 

Artigo 2.º - Definição 

1. As BE do Agrupamento de Escolas Gil Vicente são um serviço de natureza técnica, 

pedagógica e cultural que desenvolve a sua intervenção no domínio da biblioteconomia, 

de acordo com as necessidades dos utilizadores, dos projetos em curso e das orientações 

da RBE, nomeadamente: seleção, aquisição e tratamento da coleção; divulgação de 

recursos, de iniciativas e projetos; desenvolvimentos das literacias da leitura, da 

informação e dos média, em situação curricular e extracurricular; prestação de serviços a 

Alunos, Professores e funcionários do Agrupamento, mas também a parceiros de projetos 

institucionais desenvolvidos pelas BE e encarregados de educação do Agrupamento. 

2. As BE funcionam em espaços próprios onde são conservados, tratados e disponibilizados 

todos os tipos de documentos, independentemente da sua natureza ou suporte, que 

constituem recursos pedagógicos e didáticos para as atividades curriculares, 

extracurriculares, de enriquecimento curricular, assim como para a ocupação de tempos 

livres. Estes documentos e recursos são destinados às crianças e jovens dos diferentes 

níveis de educação e ensino, desde a Educação Pré-escolar ao final do Ensino Secundário. 
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3. Os serviços disponibilizados pelas BE poderão estar ao dispor da comunidade educativa e 

de outras entidades/individualidades que a eles desejem recorrer, nos termos da 

atividade desenvolvida pelas Bibliotecas e fixado nos pontos 1 e 2 do artigo 2º do 

presente regimento e dos documentos oficiais da RBE, ficando essa possibilidade 

dependente de autorização prévia por parte da Direção da Escola e do Agrupamento, com 

a concordância do respetivo/a Professor Bibliotecário/a e sem prejuízo do cumprimento 

do Plano Anual de Atividades das BE, nem do regular funcionamento do serviço, a fim de 

não lesar os interesses dos utilizadores das Bibliotecas.  

4. As BE colaboram entre si e regem o seu funcionamento pelas normas definidas no 

presente regimento. 

Artigo 3.º - Objetivos 

1. Selecionar, adquirir e manter atualizada a coleção, em função das necessidades dos 

utilizadores e das diferentes áreas que compõem os currículos nacionais dos diferentes 

níveis de educação e de ensino e dos projetos/iniciativas que constam do Plano Anual de 

Atividades das Bibliotecas das diferentes Escolas do Agrupamento. 

2. Contribuir para o sucesso escolar dos Alunos, promovendo a igualdade de oportunidades 

educativas a todos os seus utilizadores. 

3. Estimular a autonomia e a capacidade crítica dos Alunos face à aprendizagem: 

a. Proporcionando-lhes o desenvolvimento de competências nos domínios das literacias 

da informação, da leitura e dos média;  

b. Assegurando-lhes o acesso responsável às fontes de informação; 

c. Incentivando-os a pesquisar, selecionar e tratar a informação de acordo com padrões 

de ética e responsabilidade. 

4. Estimular nos Alunos o prazer de ler e de escrever, assim como o interesse pela ciência, 

pela arte e pela cultura. 

5. Associar a leitura, os livros e a frequência de bibliotecas à ocupação lúdica dos tempos 

livres. 

6. Divulgar os materiais impressos e não impressos que constituem a coleção das BE e 

disponibilizar informação útil e diversificada a todos os membros da comunidade 

educativa. 

7. Contribuir para desenvolver, nos membros da comunidade educativa, uma cultura cívica, 

científica, tecnológica e artística que concorra para a sua formação. 
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8. Contribuir para a atualização e diversificação da prática docente. 

9. Fomentar o trabalho colaborativo através da aplicação do referencial “Aprender com a 

Biblioteca Escolar” (RBE). 

10. Incentivar a comunidade educativa a participar nas iniciativas e projetos das BE, com 

especial ênfase para os projetos da RBE, do Plano Nacional de Leitura (PNL) e de outras 

entidades consideradas relevantes para a prossecução da atividade desenvolvida pelas BE 

do Agrupamento. 

11. Dinamizar atividades extracurriculares, de complemento curricular ou de natureza 

cultural. 

12. Disponibilizar espaços e condições para a realização de atividades de estudo, de lazer e de 

ocupação dos tempos livres. 

13. Promover a formação de utilizadores. 

14. Apoiar estratégias de ligação da escola à comunidade e estabelecer parcerias com outras 

instituições a nível local, regional, nacional e internacional, sempre que for considerado 

oportuno para o desenvolvimento dos propósitos educativos e culturais das Bibliotecas 

Escolares do Agrupamento.  

15. Zelar pela aplicação dos documentos orientadores da RBE no domínio da biblioteconomia 

e da portaria 192-A/2015 de 29 de junho. 

16. Cooperar com os parceiros institucionais no cumprimento das orientações referentes aos 

projetos subscritos pelas BE do Agrupamento, designadamente os projetos financiados 

por entidades públicas. 

CAPÍTULO II 

Organização Funcional do Espaço 

Artigo 4.º - Espaço Físico 

1. Da BE de Gil Vicente: 

a. A BE localiza-se no primeiro piso da escola e é composta por três zonas: zona 

nuclear (244,80 m2), zona de gestão e tratamento documental (18,00 m2) e zona 

de arrecadação (16,84 m2), num total de 279,64 m2; 

b. A zona nuclear abrange as áreas de atendimento, de leitura informal, de consulta de 

documentação audiovisual, de consulta de documentação impressa e ainda a área de 
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multimédia e Internet, de consulta de documentação e ainda a área de multimédia e 

Internet. 

c. A BE dispõe de dois espaços contíguos, para suporte das iniciativas e dos projetos 

que constam do seu Plano Anual de Atividades: uma zona de exposições e uma sala 

polivalente. Os dois espaços aqui referidos foram criados de acordo com as 

orientações da RBE para a construção da biblioteca, aquando do projeto de 

requalificação da escola pela empresa Parque Escolar. 

2. Da Biblioteca José Saramago: 

a. A Biblioteca José Saramago situa-se no terceiro piso da escola e é composta por três 

zonas: zona nuclear (72,42 m2), zona de arrecadação1 (19,59 m2) e sala de apoio e 

tratamento documental, composta por um hall e um gabinete, (11,12 m2), num total 

de 103,13 m2; 

b. A zona nuclear destina-se à consulta de documentação. 

3. Da BE do Castelo: 

a. A BE localiza-se no primeiro piso da escola e é constituída por uma única sala 

com 61,10 m2; 

b. A sala da BE inclui as áreas de atendimento e tratamento documental, de leitura 

informal, de consulta de documentação audiovisual, de consulta de documentação 

impressa e ainda a área de multimédia e Internet. 

4. Da BE de Santa Clara: 

a. A BE encontra-se localizada no primeiro andar da Escola EB1/JI de Santa Clara e é 

constituída por uma única sala com 100 m2; 

b. A sala da BE inclui as áreas de atendimento e tratamento documental, de leitura 

informal, de consulta de documentação audiovisual, de consulta de documentação 

impressa e ainda de uma área de multimédia e Internet. 

Artigo 5.º - Outros Espaços 

1. A BE de Gil Vicente é responsável pela gestão e conservação da Biblioteca José Saramago, 

e também pelos dois espaços contíguos à zona nuclear da BE de Gil Vicente: a z o n a  d e  

e x p o s i ç õ e s  (29,92m2) e sala polivalente (41,31m2), que correspondem a 71, 23m2.  

                                                           
1
 Aquando das obras de requalificação da Escola Gil Vicente pela empresa Parque Escolar, a zona de 

arrecadação da Biblioteca José Saramago, que também incluía a zona dos Reservados, foi transformada 
num gabinete, que constitui, atualmente, a sala do Departamento de Ciências Sociais. 
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2. Os dois espaços referidos na alínea c) do ponto 1 do artigo 4º do presente regimento são 

geridos pelo Professor/a Bibliotecário/a Coordenador/a, podendo servir outros projetos 

ou iniciativas pedagógicas do Agrupamento, sem prejuízo do cumprimento do Plano Anual 

de Atividades da biblioteca.   

3. A zona d e  exposições destina-se à afixação de cartazes e de outros tipos de documentos 

apropriados à especificidade deste espaço. 

4. A zona polivalente é um espaço destinado à realização de apresentações multimédia, 

projeções de filmes, conferências, debates, entregas de prémios e workshops e outras 

iniciativas de caráter cultural e pedagógico que resultem prioritariamente da execução do 

Plano Anual de Atividades da Biblioteca. 

Artigo 6.º - Horário de Funcionamento 

1. O horário de funcionamento das BE é definido no início de cada ano letivo, em função dos 

recursos humanos disponíveis, e afixado em local visível. 

2. O horário deverá garantir, prioritariamente, o acesso dos utilizadores durante os períodos 

da manhã e da tarde. 

CAPÍTULO III 

Gestão dos Recursos Humanos 

Artigo 7.º - Professor/a Bibliotecário/a 

1. As BE do Agrupamento de Escolas Gil Vicente têm dois Professores Bibliotecários 

selecionados por concurso, interno ou externo, de acordo com a portaria 192-A/2015 de 

29 de junho.  

2. Os Professores Bibliotecários articulam entre si a gestão das três BE do Agrupamento, de 

forma colaborativa, transversal e equitativa, com o apoio da Equipa da BE. 

3. Um dos Professores Bibliotecários é designado pela Direção do Agrupamento 

Coordenador/a da Equipa das Bibliotecas e, nessa qualidade, é membro do Conselho 

Pedagógico do Agrupamento. 

4. Nos termos do artigo 3.º da Portaria n.º 192-A/2015, de 29 de junho, compete aos 

Professores Bibliotecários: 

a. Assegurar o serviço de biblioteca para os Alunos do Agrupamento; 

b. Promover a articulação das atividades das Bibliotecas com os objetivos do Projeto 

Educativo do Agrupamento de escolas e dos Planos Curriculares de Turma; 
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c. Assegurar a gestão dos recursos humanos afetos às Bibliotecas; 

d. Garantir a organização do espaço e assegurar a gestão funcional e pedagógica dos 

recursos materiais afetos às bibliotecas; 

e. Definir e operacionalizar uma política de gestão dos recursos de informação; 

f. Apoiar as atividades curriculares; 

g.  Favorecer o desenvolvimento dos hábitos e práticas de leitura e das literacias da 

informação e dos média, trabalhando colaborativamente com todas as estruturas do 

Agrupamento; 

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

Plano de Atividades ou Projeto Educativo do Agrupamento; 

i. Estabelecer redes de trabalho cooperativo, desenvolvendo projetos em parceria com 

entidades locais; 

j. Implementar os procedimentos de avaliação dos serviços, definidos pelo Gabinete 

Coordenador da Rede de Bibliotecas Escolares (GCRBE) em articulação com os órgãos 

de Direção do Agrupamento; 

k. Representar as BE, nos termos do Regulamento Interno. 

5. O mandato dos Professores Bibliotecários é o definido na portaria 192-A/2015, de 29 de 

junho. 

6. O número de horas semanais correspondente ao desempenho das funções de Professor/a 

Bibliotecário/a é o definido na portaria n.º 192-A/2015, de 29 de junho. 

Artigo 8.º - Equipa da Biblioteca Escolar 

1. Os Professores Bibliotecários são coadjuvados por uma Equipa de docentes e de 

colaboradores designada pela Direção do Agrupamento para as três bibliotecas, no início 

de cada ano letivo, salvaguardando a continuidade das atividades programadas e tendo 

em conta o parecer emitido pelo/a Coordenador/a da Equipa. 

2. Os docentes que constituem a Equipa das BE deverão ser designados de acordo com a 

portaria n.º 192-A/2015, de 29 de junho. 

3. Compete aos docentes da Equipa colaborarem com os Professores Bibliotecários e 

com o/a Coordenador/a nas seguintes áreas: 

a. Colaborar na gestão da Coleção; 

b. Cooperar na planificação e operacionalização do Plano Anual de Atividades; 

c. Apoiar os utilizadores na consulta e acesso à informação; 
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d. Fazer cumprir o presente Regimento. 

4. O mandato da Equipa das BE tem, preferencialmente, a duração do mandato dos 

Professores Bibliotecários.  

Artigo 9.º - Assistentes Operacionais 

1. A Equipa da BE é coadjuvada, na Escola Gil Vicente, por um/a Assistente Operacional, em 

tempo integral, nomeado/a pela Direção do Agrupamento, de acordo com o seu perfil de 

competências, a sua experiência e qualificações técnicas. 

2. Em função dos recursos humanos disponíveis anualmente, a Direção do Agrupamento 

poderá nomear um ou dois Assistentes Operacionais em serviço nas escolas do 1.º ciclo, 

que assegurem o funcionamento da BE de Santa Clara e da BE do Castelo em articulação 

com o/a Professor/a Bibliotecário/a a desempenhar funções nas escolas do 1.º ciclo, com 

conhecimento do Professor/a Bibliotecário/a Coordenador/a. 

3. Aos Assistentes Operacionais compete: 

a. Cumprir e fazer cumprir as normas estabelecidas no presente Regimento; 

b. Fazer o atendimento regular; 

c. Coadjuvar na elaboração da estatística de utilização da BE; 

d. Apoiar a execução do Plano Anual de Atividades das BE; 

e. Auxiliar na reserva da sala Polivalente e da Zona de Exposições da BE, ouvido/a o/a 

Professor/a Bibliotecário/a responsável pela gestão dos espaços anexos. 

f. Prestar os serviços disponibilizados pela BE e controlar a consulta dos recursos 

existentes e o empréstimo domiciliário ou para a sala de aula; 

g. Apoiar na catalogação e no tratamento técnico dos recursos existentes; 

h. Arrumar e manter limpar as instalações e os respectivos equipamentos. 

4. Para o desempenho das funções constantes no ponto anterior são considerados 

necessários os seguintes requisitos: 

a. Habilitações correspondentes à conclusão do 3.º Ciclo do Ensino Básico; 

b. Frequência de uma ação de formação na área das BE e/ou de uma ação de 

formação na área das Tecnologias de Informação e de Comunicação (TIC); 

c. Experiência profissional no âmbito do atendimento ao público. 
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CAPÍTULO IV 

Gestão e Organização da Coleção 

Artigo 10.º - Tratamento Documental 

1. Os procedimentos de tratamento da coleção da BE decorrem das normas internacionais 

de catalogação, classificação e indexação e das adaptações nacionais, nomeadamente as 

Regras Portuguesas de Catalogação, a Tabela de Classificação Decimal Universal (CDU) e 

a Lista de Cabeçalhos de Assunto para Bibliotecas. 

2. O software empregue na catalogação, classificação e indexação da coleção das três BE do 

Agrupamento e do polo da Biblioteca José Saramago é o MindPrisma. 

Artigo 11.º - Divulgação da Coleção 

1. Da BE de Gil Vicente: 

a. O catálogo eletrónico da coleção encontra-se disponível para consulta em todos os 

computadores existentes na BE, ou, em alternativa, através da folha de registo dos 

títulos existentes; 

b. Nos locais e suportes apropriados, digitais ou em presença, são divulgadas as novas 

aquisições. 

2. Das BE do Castelo e de Santa Clara: 

a. O catálogo eletrónico da coleção encontra-se disponível para consulta num 

computador existente para esse efeito em cada Biblioteca, ou, em alternativa, 

através da folha de registo dos títulos existentes; 

b. Na BE do Castelo e de Santa Clara as novas aquisições são inicialmente arrumadas 

nas estantes designadas de “Destaque”. 

Artigo 12.º - Organização da Coleção 

1. Na BE de Gil Vicente, os livros encontram-se organizados por classes numéricas, segundo 

a Classificação Decimal Universal, com recurso a uma sinalética monocromática para a 

identificação das diferentes classes: 

a. 0 – Generalidades; 

b. 1 – Filosofia | Psicologia; 

c. 2 – Religião; 

d. 3 – Ciências Sociais; 
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e. 5 – Matemática | Ciências Naturais; 

f. 6 – Medicina | Tecnologia; 

g. 7 – Arte | Desporto; 

h. 8 – Literatura; 

i. 9 – Geografia | Biografias | História 

2. Na BE do Castelo e na BE de Santa Clara, os livros encontram-se organizados por classes 

numéricas e por temas, segundo a Classificação Decimal Universal, e de acordo com o 

seguinte código de cores: 

a. 0 – Generalidades – Castanho  

b. 1 – Filosofia | Psicologia – Amarelo  

c. 2 – Religião – Preto  

d. 3 – Ciências Sociais – Azul escuro  

e. 5 – Matemática | Ciências Naturais – Cinzento  

f. 6 – Medicina | Tecnologia – Vermelho  

g. 7 – Arte | Desporto – Roxo  

h. 8 – Literatura – Verde  

i. 9 – Geografia | Biografias | História – Laranja 

3. Os filmes, os documentários, a música e outros documentos em suporte CD, CD-ROM ou 

DVD estão organizados por títulos, distribuídos por ordem alfabética.  

CAPÍTULO V 

Acesso e Utilização 

Artigo 13.º - Acesso 

1. Têm acesso às BE do Agrupamento os Alunos, do ensino regular diurno e do ensino 

noturno, os Professores e Educadores, os Técnicos do Serviço de Psicologia e 

Orientação, os Assistentes Operacionais, os Auxiliares de Educador ou os Assistentes 

Técnicos do Agrupamento de Escolas Gil Vicente.  

2. O acesso é extensivo aos pais e aos encarregados de educação dos Alunos e a 

qualquer membro da comunidade escolar do Agrupamento, desde que devidamente 

identificados e autorizados pela Direção do A grupamento e com anuência do/a 

Professor/a Bibliotecário/a e/ou do/a Coordenador/a das BE, sem prejuízo do 

cumprimento preferencial do Plano Anual de Atividades das BE. 
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3. À BE de Gil Vicente podem ainda ter acesso os membros da comunidade educativa, os 

membros da comunidade residente na zona geográfica do Agrupamento e os parceiros 

institucionais dos projetos desenvolvidos pela Biblioteca, desde que cumpram os 

requisitos constantes do ponto anterior. 

4. No decurso das atividades constantes do Plano Anual do Agrupamento e a decorrer na 

BE, é permitido o acesso a outros agentes educativos ou a convidados, sendo as 

condições de acesso definidas no âmbito da planificação da iniciativa, com anuência do 

Professor/a Bibliotecário/a e Coordenador/a das Bibliotecas, e sem prejuízo do 

cumprimento preferencial do Plano Anual de Atividades das BE. 

5. Os espaços das BE, como recurso pedagógico, podem ser utilizados por turmas ou grupos 

de Alunos, desde que devidamente acompanhadas pelos respetivos Professores e tendo 

sido previamente acordado com o/a Professor/a Bibliotecário/a e/ou com o/a 

Coordenador/a das BE as condições em que tal utilização se fará, sem prejuízo do 

cumprimento do Plano Anual de Atividades das respetivas Bibliotecas. 

 

Artigo 14.º - Normas de Conduta 

1. A permanência nas instalações das BE obriga a um comportamento que se coadune 

com os princípios de civismo e de respeito pelos elementos da Equipa das BE e pelos 

utilizadores que aí se encontram; qualquer atitude de desvio a esses princípios será 

analisada em conformidade com as regras de atuação que constam no regulamento 

interno do agrupamento. 

2. No espaço das BE não é permitida a entrada de utilizadores: 

a. A consumir alimentos e/ou bebidas; 

b. A falar em voz alta e/ou a gritar, a correr e/ou a saltar; 

c. A usar brinquedos, consolas de jogos, telemóveis ou outros equipamentos 

eletrónicos que perturbem o funcionamento da BE; 

d. A usar bonés, chapéus e/ou óculos de sol. 

3. É expressamente proibido rasgar, riscar, sublinhar, pintar, escrever ou danificar qualquer 

material documental. 

4. O utilizador deve alertar o/a Professor/a Bibliotecário/a, um/a Professor/a da Equipa da 

BE ou o/a Assistente Operacional de serviço para possíveis estragos que encontre no 

documento consultado. 
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Artigo 15.º - Direitos do Utilizador 

1. O utilizador das BE tem os seguintes direitos: 

a. Utilizar todos os serviços colocados à sua disposição; 

b. Consultar livremente os catálogos informatizados e/ou impressos; 

c. Retirar das estantes os materiais para consulta, leitura, visionamento e audição em 

presença; 

d. Requisitar materiais para consulta, leitura, visionamento e audição que se 

destinem à utilização domiciliária ou na sala de aula; 

e. Realizar trabalhos de pesquisa na Internet e trabalhar em processamento de texto; 

f. Participar nas atividades promovidas pela BE; 

g. Dispor de um ambiente propício à leitura, ao estudo e à elaboração de trabalhos 

individuais ou em grupo; 

h. Apresentar sugestões e/ou reclamações fundamentadas relativamente ao 

funcionamento da BE; 

i. Solicitar os serviços de reprografia disponíveis. 

Artigo 16.º - Deveres do Utilizador 

1. O utilizador das BE tem os seguintes deveres: 

a. Cumprir as normas estabelecidas no presente regimento e os “Deveres específicos 

dos alunos” constantes no Regulamento Interno do Agrupamento;  

b. Respeitar e cumprir as indicações transmitidas pelo/a Professor/a Bibliotecário/a, por 

Professores ou Colaboradores da Equipa da BE e/ou pelos Assistentes Operacionais 

em serviço na BE; 

c. Fazer bom uso das instalações e dos equipamentos; 

d. Não alterar o posicionamento do mobiliário e do equipamento; 

e. Manter limpo e arrumado o espaço, o mobiliário e os materiais utilizados; 

f. Não fazer das instalações da BE um espaço de convívio e de recreio, zelando por um 

ambiente propício ao estudo e ao trabalho; 

g. Preencher os impressos próprios para requisição de fundo documental, 

equipamentos e espaços e os impressos necessários para fins estatísticos, quando tal 

for solicitado; 

h. Solicitar sempre, na zona de atendimento, o acesso e uso de computadores/Internet, 

a utilização de equipamento audiovisual e o uso de jogos didáticos; 
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i. Manter e devolver, em bom estado de conservação, os documentos que lhes são 

facultados para consulta ou empréstimo; 

j. Manusear com o devido cuidado os documentos consultados; 

k. Cumprir o prazo estipulado para a devolução do documento requisitado; 

l. Indemnizar a BE pelos danos ou pelas perdas que sejam da sua inteira 

responsabilidade, ficando obrigado a proceder à substituição do documento por um 

exemplar igual em bom estado; 

m. Se a obra a substituir se encontrar esgotada no editor, deve proceder ao 

pagamento integral do seu valor comercial, reembolsando a BE na importância 

correspondente ao custo da última edição; 

n. Em casos devidamente ponderados e aceites pela Direção do Agrupamento, ouvida a 

Equipa das BE, ao utilizador poderá não ser aplicado o disposto nas duas alíneas 

anteriores; deverá, no entanto, proceder à restituição de um documento da mesma 

coleção ou temática. 

2. São ainda deveres do utilizador: 

a. Na BE de Gil Vicente, deixar as mochilas e outros objetos nos cacifos 

disponibilizados na BE, devendo ser portador apenas do material necessário ao 

trabalho a realizar; 

b. Na BE de Santa Clara devolver e colocar os documentos impressos consultados no 

carrinho “Livros para arrumar” e devolver e entregar na zona de atendimento, após 

consulta, os documentos não impressos. 

Artigo 17.º - Coleção Impressa 

1. A leitura presencial da coleção impressa deve respeitar as seguintes normas: 

a. Pode ser consultado todo o material documental disponível nas várias estantes após 

pedido de autorização ao/à Professor/a Bibliotecário/a, a qualquer um dos 

Professores da Equipa das BE ou aos Assistentes Operacionais a trabalhar no local; 

b. O utilizador, em caso de necessidade, deve procurar aconselhar-se com o/a 

Professor/a da Turma, o/a Professor/a Bibliotecário/a, os Professores da Equipa das 

BE, ou com os Assistentes Operacionais a trabalhar no local; 

c. O utilizador deve consultar os documentos solicitados no espaço destinado para esse 

efeito; 
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d. Depois da consulta, os materiais deverão ser colocados nos recipientes e/ou locais 

assinalados para esse efeito, cabendo aos elementos da Equipa ou aos Assistentes 

Operacionais a sua posterior arrumação no lugar correto. 

2. A leitura na sala de aula da coleção impressa deve respeitar as seguintes normas: 

a. Na BE de Gil Vicente pode ser requisitado todo o material documental, desde que a 

sua ausência, por um período máximo de dois tempos letivos, não inviabilize a sua 

possível utilização por outros utentes; 

b. Nas BE do Castelo e de Santa Clara, o empréstimo tem a duração da aula ou aulas em 

que o tópico que justificou a requisição do documento é abordado e termina com a 

cessação do mesmo, desde que a sua ausência não inviabilize a sua possível 

utilização por parte de outros utilizadores; 

c. A requisição tem de ser efetuada pelo Professor ou Educador que, além de 

preencher o respetivo impresso, deverá também, dentro do horário da BE, levantar e 

devolver, ele próprio, os materiais requisitados; 

d. Na BE do Castelo e de Santa Clara, a requisição, cabendo aos Professores e aos 

Educadores, também pode ser feita pelos Alunos, desde que devidamente 

autorizados pelos Professores Titulares de Turma; 

e. Na BE do Castelo e de Santa Clara, os documentos são presencialmente devolvidos e 

entregues ao Professor Bibliotecário. 

3. A leitura domiciliária da coleção impressa deve respeitar as seguintes normas: 

a. Pode ser requisitado todo o material impresso das BE, à excepção de: 

- obras gerais (enciclopédias, atlas, dicionários, gramáticas, anuários); 

- obras de elevada procura e de que só exista um exemplar; 

- obras raras e de difícil aquisição ou de elevado valor bibliográfico; 

- obras que estejam a ser utilizadas em exposições; 

- obras em deficiente estado de conservação ou frágeis e passíveis de se 

danificarem facilmente; 

b. A requisição é feita através do preenchimento de um impresso próprio existente em 

cada uma das BE; 

c. O número de documentos a requisitar por utilizador e a respetiva periodicidade 

são os que se encontram estipulados no número 1. dos Anexos I e II; 
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d. A periodicidade pode ser renovada, caso as obras não tenham sido solicitadas, 

entretanto, por outro utilizador; 

e. Quando o utilizador não proceder à devolução da obra requisitada no prazo 

estabelecido, será contactado por um/a Professor/a ou por um/a Assistente 

Operacional da BE, para que faça a entrega com a maior brevidade possível e dentro 

de um período de tempo não superior a dois dias úteis; 

f. Se, após o contacto referido no número anterior, se mantiver a posse abusiva 

da obra, será instituída uma penalização, de tipologia e forma determinadas no 

número 2. dos Anexos I e II; 

g. As BE reservam-se o direito de recusar novo empréstimo domiciliário a utilizadores 

responsáveis pela posse prolongada e abusiva das obras, pela perda ou pelo dano das 

mesmas; 

h. Considera-se dano de uma obra dobrar, rasgar, cortar, escrever, desenhar, riscar, 

sublinhar, sujar ou molhar as suas folhas ou capas; 

i. Entre a segunda semana de Julho e a última de Agosto não é permitido fazer 

requisições que impliquem a saída de obras das BE, exceto em situações devidamente 

fundamentadas e autorizadas pela Direção do Agrupamento, com anuência do 

Professor/a Bibliotecário/a Coordenador; 

j. Os Alunos, os Educadores, os Professores, os Assistentes Operacionais e Auxiliares de 

Educador do Agrupamento de Escolas Gil Vicente podem solicitar o empréstimo 

domiciliário de documentos impressos; outros utilizadores carecem de autorização 

prévia por parte da Direção da Escola, com anuência do/a Professor/a 

Bibliotecário/a. 

k. Na BE do Castelo e de Santa Clara: 

- O utilizador não pode requisitar mais nenhum documento se ainda tiver algum em 

sua posse. 

- Todos os documentos terão de ser devolvidos até à antepenúltima semana de 

aulas do terceiro período; a partir desta data, qualquer empréstimo deverá ter a 

aprovação do/a Professor/a Bibliotecário. 

- Durante o período de férias de Verão não haverá empréstimo para leitura 

domiciliária. 
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Artigo 18.º - Coleção e Equipamento Audiovisual, Informático e Multimédia 

1. O uso presencial da coleção e do equipamento audiovisual, informático e multimédia 

deve respeitar as seguintes normas: 

a. O acesso ao equipamento audiovisual, informático e multimédia está sujeito a 

solicitação feita na área de atendimento das BE;  

b. O uso destes equipamentos depende a sua disponibilidade no momento da 

solicitação, bem como do fluxo de utilizadores a atender na BE, e carece do 

preenchimento da respetiva requisição; 

c. Os equipamentos audiovisuais e informáticos para uso em sala de aula e os CD-áudio, 

CD-ROM, DVD, VHS e Disco Blue-Ray apenas podem ser requisitados pelos 

Professores ou pelos Educadores; 

d. Apenas pode ser utilizado o material audiovisual existente nas BE, não sendo 

permitido o uso de CD, CD-ROM e DVD pessoais, a não ser nos casos considerados 

pertinentes pelo Professor/a Bibliotecário/a ou pelo/a Coordenador/a da BE; 

e. O uso de computadores pessoais é permitido, mas os seus proprietários e 

utilizadores estão, por um lado, sujeitos às normas estipuladas para os 

computadores da BE, e são, por outro lado, os únicos responsáveis pelo seu 

manuseamento e segurança; 

f. O número máximo de utilizadores por qualquer equipamento é de um; no caso dos 

computadores e, quando se tratar de um trabalho de pares, o número máximo é de 

dois; 

g. A utilização específica dos computadores da BE deve obedecer ao seguinte: 

i. O processamento de texto e as pesquisas na Internet para atividades escolares 

ou de natureza didática e pedagógica têm prioridade em relação às de natureza 

lúdica e de ocupação de tempos livres; 

ii. Os utilizadores podem gravar trabalhos em disco externo ou em pendrive, após 

verificação de ausência de vírus nestes suportes; 

iii. O período de utilização da Internet pelo mesmo utente depende do fluxo de 

utilizadores na biblioteca e respetivas solicitações, cabendo a gestão das 

prioridades ao Professor/a Bibliotecário, à Equipa da BE em funções e à Assistente 

Operacional ao serviço da BE. O período mínimo poderá ser de 30 minutos e o 
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período máximo de 100 minutos, eventualmente renováveis, de acordo com o teor 

a tarefa a desenvolver e as solicitações dos restantes utilizadores. 

iv. É vedado aos utilizadores: 

- alterar qualquer configuração nos computadores ou no software neles 

instalados; 

- instalar novo software nos computadores, incluindo o que for obtido através 

da Internet; 

- Consultar sites ou páginas de conteúdo impróprio para menores de 18 anos;  

- Consultar sites ou páginas por maiores de 18 anos que veiculem conteúdos 

inconciliáveis com os propósitos cívicos e culturais da escola pública; 

- manusear jogos que não tenham um cariz didático; 

h. Durante a utilização dos computadores, sempre que surgir alguma situação 

imprevista, o utilizador deve solicitar o apoio da Equipa da BE ou dos Assistentes 

Operacionais em serviço na BE; em caso algum deverá tentar resolver sozinho 

eventuais problemas técnicos ocorridos, ou desligar o computador; 

i. Terminadas as tarefas, os utilizadores devem ter o cuidado de fechar o(s) 

programa(s) utilizados; 

j. Nas BE do Castelo e de Santa Clara, durante os intervalos, os computadores não 

devem ser utilizados pelos Alunos, salvo com autorização da Equipa da BE; 

k. A audição de material áudio e vídeo, assim como a do som dos computadores, é feita 

com uso obrigatório de auscultadores, com exceção das situações de atividades em 

grupo, devidamente acompanhadas pelo/a Professor/a e previamente agendadas 

com a Equipa da BE; 

l. Na zona de audiovisuais, só é permitida a permanência de utilizadores em lugar 

sentado; 

m. Qualquer anomalia detetada pelos utilizadores deve ser imediatamente 

comunicada aos Professor/a Bibliotecário/a, aos Professores que constituem a 

Equipa da BE e aos Assistentes Operacionais em serviço na BE; 

n. A utilização indevida ou negligente do material que resulte na sua deterioração é 

da responsabilidade do utente, que deverá assumir o pagamento correspondente ao 

arranjo ou à sua restituição por via da aquisição de novo material ou equipamento; 
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2. O empréstimo domiciliário da coleção audiovisual, informática e multimédia deve 

respeitar as seguintes normas: 

a. Pode ser requisitado todo o material em suporte CD, CD-ROM, DVD, VÍDEO, exceto, 

no caso dos Alunos, os documentos de natureza didático-pedagógica; 

b. A requisição depende da disponibilidade existente no momento da solicitação do 

seu uso e do preenchimento da respetiva requisição; 

c. O número de materiais a requisitar pelos utilizadores e a respetiva periodicidade 

estão contemplados no número 1. dos anexos I e II.  No caso dos Alunos, o 

empréstimo ocorre à sexta-feira e a devolução na segunda-feira seguinte, exceto se 

se tratar de um feriado ou se coincidir com o início das interrupções letivas do Natal, 

do Carnaval ou da Páscoa. Nestes casos, cabe ao Aluno devolver o material no 

primeiro dia após o feriado ou interrupção letiva; 

d. Quando o utilizador não proceder à devolução do material requisitado no 

prazo estabelecido, aplicar-se-á o estipulado nas alíneas f), g), e h) do ponto 3., do 

Art.º 17.º do presente regimento; 

e. Entre a segunda semana de Julho e a última de Agosto não é permitido fazer 

requisições que impliquem a saída de obras das BE, exceto em situações especiais 

devidamente fundamentadas e autorizadas pelo Professor/a Bibliotecário/a 

Coordenador, com conhecimento da Direção do Agrupamento. 

3. O empréstimo para sala de aula da coleção audiovisual, informática e multimédia 

deve respeitar as normas constantes nas alíneas a) b) e c) do ponto 2., do Art.º 17.º do 

presente Regimento. 

Artigo 19.º - Jogos Didáticos 

1. Nas BE do Castelo e de Santa Clara, os jogos didáticos apenas podem ser requisitados 

pelos Professores ou pelos Educadores para uso em sala de aula. 

2. Os jogos didáticos não podem ser requisitados para uso domiciliário. 

3. A utilização dos jogos didáticos é da responsabilidade exclusiva de quem os requisitou. 

4. A utilização presencial dos jogos didáticos deverá ser feita em silêncio, de forma a não 

perturbar o ambiente de trabalho e de estudo na Biblioteca. 

5. Os utilizadores serão responsáveis por qualquer dano provocado no material requisitado. 
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Artigo 20.º - Outros Equipamentos 

1. No conjunto das três BE do Agrupamento existem alguns equipamentos que podem ser 

requisitados através do preenchimento de impresso próprio na BE onde exista o 

equipamento solicitado: vídeoprojetor, computador portátil, tablets, colunas, câmara de 

vídeo digital e máquina fotográfica digital. 

2. Na BE de Gil Vicente a requisição deverá ser feita com, pelo menos, dois dias úteis de 

antecedência e para dias e horas em que o equipamento pretendido esteja disponível, 

sem prejuízo do cumprimento do Plano Anual de Atividades da BE. 

3. O equipamento requisitado deverá ser levantado na BE pelo Professor requisitante e 

devolvido pelo próprio dentro do horário da BE. 

4. No ato de devolução do equipamento, o requisitante deverá indicar, por escrito, 

possíveis anomalias no funcionamento do equipamento, caso as tenha verificado. 

5. Em caso de anomalia resultante de um incorreto uso do equipamento requisitado, o 

utilizador será responsabilizado pelos danos causados. 

6. O Professor requisitante deverá conhecer o funcionamento específico dos equipamentos 

solicitados, a fim de poder utilizá-los adequadamente. Cabe-lhe a responsabilidade 

exclusiva pelo uso do material requisitado. 

7. A utilização deste equipamento fora do recinto escolar só pode ser feita a título 

excecional, com autorização expressa da Direção do Agrupamento e com a concordância 

do/a Professor/a Bibliotecário/a ou do/a Coordenador/a da BE. 

8. Os Alunos não podem requisitar este tipo de equipamento, a não ser, na BE de Gil 

Vicente, com a concordância do/a Professor/a Bibliotecário/a ou do/a Coordenador/a da 

BE e no caso de a sua utilização estar diretamente relacionada com atividades de 

natureza didática e pedagógica, sem prejuízo do cumprimento do Plano Anual de 

Atividades da BE. 

9. Os utilizadores em caso algum poderão instalar aplicativos nos computadores e tablets.  
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Artigo 21.º - Serviços de Reprografia 

1. Na BE de Gil Vicente, os utilizadores podem recorrer aos seguintes serviços de reprografia 

prestados: 

-Fotocópias; 

-Impressões; 

-Digitalizações; 

-Encadernações; 

-Plastificações; 

2. O preço destes serviços é estabelecido anualmente pela Direção do Agrupamento e é 

publicitado em local visível. 

3. Os serviços indicados são realizados de forma excecional e apenas quando se referirem a 

trabalhos sujeitos a avaliação ou a documentos que digam estritamente respeito à 

biblioteca. 

Artigo 22.º - Utilização das Instalações das BE 

1. A utilização das BE do Castelo e de Santa Clara para a realização de atividades ou de aulas 

é da responsabilidade do/a respectivo/a Professor/a ou Educador/a titular da Turma, em 

colaboração com o Professor/a Bibliotecário/a e sem prejuízo do cumprimento do Plano 

Anual de Atividades da Biblioteca, através do preenchimento de um impresso próprio que 

deve ser solicitado ao Professor Bibliotecário ou aos Assistentes Operacionais, na área de 

atendimento da BE.  

2. Na BE de Gil Vicente, a utilização dos espaços contíguos à biblioteca, zona/sala de 

exposições e zona/sala polivalente, está regulamentada nos pontos 2 e 3 do artigo 5.º do 

Capítulo II do presente Regimento. A requisição das referidas instalações tem de ser feita 

pelos Professores com uma antecedência mínima de cinco dias úteis, através do 

preenchimento de um impresso próprio que deve ser solicitado ao Professor Bibliotecário 

ou à/ao Assistente Operacional, na área de atendimento da BE, ficando a utilização do 

espaço condicionada pela disponibilidade do mesmo e sem prejuízo cumprimento 

prioritário dos projetos e atividades que constam do Plano Anual de Atividades das 

Bibliotecas. 

3. A boa utilização do espaço e dos equipamentos disponíveis, incluindo a sua arrumação 

após a utilização, será da responsabilidade dos Professores/Educadores requisitantes. 
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4. Durante a ocupação da Biblioteca ou da zona de exposições e zona/sala polivalente, as 

mesmas estarão condicionadas ou encerradas para outros fins, de acordo com a 

especificidade da tarefa a realizar e o número de Alunos envolvidos. Cabe ao Professor/a 

Bibliotecário/a deliberar sobre esta matéria, avaliando cada situação na sua especificidade 

e tendo em conta o propósito de responder da melhor forma ao serviço público prestado 

pelas Bibliotecas. Assim, se a atividade em curso num nos espaços referidos possibilitar a 

prestação simultânea de outros serviços inerentes à biblioteca ou o acesso concomitante à 

realização de outras tarefas pelos utilizadores, o/a Professor/a Bibliotecário/a poderá 

deliberar manter o serviço aberto, embora com algumas restrições, durante a ocupação 

temporária dos espaços em que decorre a atividade. 

 

CAPÍTULO VI 

Articulação com outras estruturas pedagógicas 

Artigo 23.º - Procedimentos para um Trabalho Colaborativo 

1. As Bibliotecas Escolares, através dos Professores Bibliotecários ou do/a Coordenador/a da 

Equipa das bibliotecas, sempre que tal se revelar oportuno, encetarão contactos e 

dinamização, reuniões de trabalho, de caráter formal ou informal, individualmente ou em 

grupo, com os membros da Equipa das BE / entre Professores Bibliotecários / com os 

docentes, designadamente os docentes envolvidos nos projetos e iniciativas do Plano Anual 

de Atividades das Bibliotecas, com as estruturas de coordenação (Coordenadores da 

Educação Pré-escolar e do 1.º Ciclo do Ensino Básico, Coordenadores das Escolas, 

Coordenadores de Departamentos da Escola Sede / Delegados de Grupos Disciplinares, 

Coordenadores dos Diretores de Turma e outros responsáveis por estruturas pedagógicas do 

Agrupamento), com a Direção do Agrupamento, a fim de serem abordados assuntos 

relacionados com a gestão e a execução do Plano Anual de Atividades das Bibliotecas e 

outros considerados relevantes para o cumprimento do presente Regimento Interno. 

Artigo 24.º - Protocolos com os Departamentos e outras Estruturas Pedagógicas 

1. Caso se considere oportuno, as Bibliotecas poderão estabelecer protocolos colaborativos 

entre si, mas também com os Departamentos e outras estruturas pedagógicas do 

Agrupamento, com vista a descentralizar o material pertencente à coleção das BE, de 

modo a possibilitar que o seu uso, pelos Alunos e pelos Professores, seja mais sistemático. 
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2. Os materiais a emprestar são manuais, revistas temáticas, dicionários e ainda outros 

documentos dos quais existam nas BE, pelo menos, dois exemplares. 

3. A seleção dos materiais é feita pelos Coordenadores dos Departamentos, pelos 

Delegados de ano/disciplina/grupo e/ou pelos responsáveis de outras estruturas 

pedagógicas, através do preenchimento de um impresso próprio. Após a seleção, o/a 

Professor/a Bibliotecário/a ou o/a Coordenador/a da BE decide acerca da pertinência do 

empréstimo e da possibilidade de cedência do material pretendido. 

4. Os protocolos serão efetivados através da assinatura dos Coordenadores, dos Delegados, 

dos responsáveis por outras estruturas pedagógicas do Agrupamento e do/a Professor/a 

Bibliotecário/a ou do/a Coordenador/a da BE, em minuta própria, com conhecimento da 

Direção do Agrupamento. 

Artigo 25.º - Protocolos entre as Escolas do Agrupamento 

1. A BE de Gil Vicente poderá celebrar, sempre que for considerado oportuno, protocolos de 

cedência ou itinerância respeitantes à coleção específica para a Educação Pré-escolar e 

para o 1.º Ciclo do Ensino Básico. 

2. Os protocolos referidos no ponto anterior são celebrados em impresso próprio, que 

deverá ser assinado pelos signatários seguintes: Professor/a Bibliotecário/a ou 

Coordenador/a das BE, com conhecimento da Direção do Agrupamento. 

3. No impresso referido no número anterior, far-se-á o registo dos seguintes dados: títulos 

dos exemplares da coleção a ceder temporariamente, número de exemplares de cada 

título emprestados, duração do empréstimo e nome do responsável pelo levantamento e 

pela devolução dos títulos. 

CAPÍTULO VII 

Vínculos e Parcerias 

Artigo 26.º - Rede de Bibliotecas Escolares 

1. As BE do Agrupamento, integradas na RBE, assumem, por dependência hierárquica e 

inerência de funções, um vínculo necessário com este organismo oficial do Ministério da 

Educação e Ciência, que tutela, a nível nacional, a ação das BEs pertencentes à Rede de 

Bibliotecas Escolares. 

2. O vínculo com este organismo faz-se através da subscrição interna dos seus projetos, da 

promoção e execução das suas orientações em matéria de biblioteconomia, da 
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participação em reuniões e encontros promovidos pela RBE de Lisboa, cabendo aos 

Professores Bibliotecários e ao/à Coordenador/a da BE zelar pela aplicação das suas 

normas, orientações e execução de projetos da RBE nas escolas do Agrupamento. 

3. As BE manterão o Gabinete da RBE informado dos respetivos planos de ação, dos planos 

anuais de atividades das BE e de outras iniciativas levadas a cabo, nomeadamente, no que 

diz respeito à política documental e aos programas de promoção das literacias da leitura, 

da informação e dos média. A informação será prestada através da plataforma eletrónica 

da RBE, por via do preenchimento das Bases de Dados das Bibliotecas e respetivo relatório 

de execução; dos Planos de Melhoria das Bibliotecas e respetivos relatórios de execução; 

da avaliação das Bibliotecas e respetivos relatórios de execução. Destes relatórios cabe ao 

Professor/a Bibliotecário/a Coordenador dar conhecimento à Direção do Agrupamento e 

proceder à apresentação anual dos dados ao Conselho Pedagógico. Sempre que 

necessário, as Bibliotecas manter-se-ão em contacto com a Coordenadora Interconcelhia 

da RBE e com a Rede de Bibliotecas Municipais de Lisboa (BLx) da Câmara Municipal 

Lisboa, para tratar de assuntos de interesse das BE. 

Artigo 27.º - Plano Nacional de Leitura 

1. A parceria com este programa governamental é concretizada através da candidatura, 

efetuada pelas Bibliotecas Escolares, aos concursos instituídos pelo Plano Nacional de 

Leitura (PNL), e através da aplicação das verbas atribuídas, em caso de aprovação da 

referida candidatura. 

2. Cabe aos Professores Bibliotecários dar conhecimento das atividades realizadas no âmbito 

dos projetos do Plano Nacional de Leitura executados no Agrupamento, quer através dos 

canais próprios de difusão (página/site institucional e redes sociais oficiais), quer através 

do preenchimento da plataforma eletrónica do Plano Nacional de Leitura disponível para 

o efeito. 

Artigo 28.º - Associações de Estudantes, Pais e Encarregados de Educação e Liga dos Antigos 

Alunos do Liceu Gil Vicente   

1. A BE de Gil Vicente procurará efetuar, sempre que oportuno, parcerias com a Associação 

de Estudantes da Escola Gil Vicente. 
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2. As BE do Agrupamento procurarão efectuar, sempre que oportuno, parcerias com a 

Associação de Pais e Encarregados de Educação do Agrupamento e com a Liga dos 

Antigos Alunos do Liceu Gil Vicente. 

3. As parcerias a realizar terão como principal objetivo a colaboração destas associações 

com as BE na concretização do respetivo Plano Anual de Atividades, nomeadamente no 

que diz respeito às atividades de caráter extracurricular, em particular as que se 

prendem com a promoção das literacias da leitura, da informação e dos média, e com 

todos os projetos das BE em que este trabalho colaborativo se revele pertinente. 

Artigo 29.º - Outros Parceiros 

1. As BE procurarão efetuar parcerias com outros organismos, sempre que tal se julgue 

pertinente e exequível. 

CAPÍTULO VIII 

Disposições Finais 

Artigo 30.º - Medidas Disciplinares 

1. O desrespeito pelas normas deste Regimento pode acarretar a aplicação de medidas 

disciplinares previstas no Regulamento Interno do Agrupamento, nomeadamente a 

suspensão do direito de frequência das BE. 

Artigo 31.º - Disposições Diversas 

1. Os casos omissos neste Regimento serão resolvidos pelo/a Coordenador/a da Equipa 

das BE do Agrupamento, que consultará, se necessário, a Direção do Agrupamento, o 

Conselho Pedagógico ou o Conselho Geral. 

2. O presente Regimento entra em vigor depois de aprovado pelo Conselho Geral, ouvido 

o Conselho Pedagógico, e tem uma validade de quatro anos. 

3. O Regimento poderá ser revisto a qualquer momento, por decisão dos órgãos citados 

no ponto 1. do presente artigo ou por proposta dos Professores Bibliotecários e do/a 

Coordenador/a da Equipa das BE sempre que houver necessidade de atualização ou 

revisão do presente documento. 

4. Após a sua aprovação, o Regimento deverá ser divulgado à comunidade escolar. 

 

 

Este regimento foi aprovado ……………………………………………………………… 
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ANEXO I 

 

REGRAS DE EMPRÉSTIMO E PENALIZAÇÕES 
 

Biblioteca Escolar de Gil Vicente 
 

1. Empréstimo domiciliário  

Tipologia Documental por Tipo de Utilizador 

Coleção 

Máximo de Documentos por Utilizador / Máximo de Dias de Requisição  

Aluno Educador 
Professor 

Assist. Oper. 
Aux. Ed. 

Externo 

Quant. Nº dias Quant. Nº dias Quant. Nº dias Quant. Nº dias 

Documentos Impressos: 

Monografias 2 15 2 15 2 15 2 15 

Periódicos 1 15 2 15 1 15 1 15 

Documentos Não Impressos: 

Filmes e Documentários 1 1 2 5 1 1 
Não pode requisitar Música 1 1 2 5 1 1 

Jogos/Materiais Didáticos 1 1 2 5 1 1 

 

 

 

2. Penalizações 

Penalizações 

Descrição Penalização 

Devolução de documentos com atraso  Restrição ao empréstimo no período da requisição/devolução 

Devolução de documentos com atraso 
superior a 60 dias 

Restrição ao empréstimo no período da requisição/devolução e 
um dia de restrição por cada dia de atraso 

Reincidência, pela terceira vez, da 
devolução fora do prazo 

Restrição ao empréstimo no período da requisição/devolução e 
um dia de restrição por cada dia de atraso 

 

 

 

  



Regimento das Bibliotecas Escolares 

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS GIL VICENTE  

2020-2024 

 

Agrupamento de Escolas Gil Vicente - Lisboa Página 27 de 27 
 

ANEXO II 

 

REGRAS DE EMPRÉSTIMOS E DE PENALIZAÇÕES 
 

Biblioteca Escolar do Castelo e Biblioteca Escolar de Santa Clara 
 

 

1. Empréstimos domiciliários - documentos por fundo documental e por tipo de utilizador 

Tipologia Documental por Tipo de Utilizador 

Coleção 

Máximo de Documentos por Utilizador / Máximo de Dias de Requisição  

Aluno Educador 
Professor 

Assist. Oper. 
Aux. Ed. 

Externo 

Quant. Nº dias Quant. Nº dias Quant. Nº dias Quant. Nº dias 

Documentos Impressos: 

Monografias 1 15 3 15 1 15 1 15 

Documentos Não Impressos: 

Filmes e Documentários 
Não pode 
requisitar 

3 15 1 15 
Não pode requisitar Música 3 15 1 15 

Jogos/Materiais Didáticos 3 15 1 15 

 

 

 

2. Penalizações 

Penalizações 

Descrição Penalização 

Devolução de documentos com atraso  Restrição ao empréstimo no período da requisição/devolução 

Devolução de documentos com atraso 
superior a 60 dias 

Restrição ao empréstimo no período da requisição/devolução e 
um dia de restrição por cada dia de atraso 

Reincidência, pela terceira vez, da 
devolução fora do prazo 

Restrição ao empréstimo no período da requisição/devolução e 
um dia de restrição por cada dia de atraso 

 


