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Introdução 

Neste documento, pretende-se registar e dar a conhecer os princípios orientadores 

da organização e gestão da Biblioteca Escolar da Edifacoop, Cooperativa de Educação do 

Indivíduo, Formação e Apoio, CRL.  

Os aspetos referidos ao longo deste documento estão relacionados com a filosofia 

da instituição e de acordo com os seus Projeto Educativo, Projeto Curricular e Plano Anual 

de Atividades. 

A Biblioteca Escolar pretende dar um forte contributo aos utentes da Edifacoop, 

disponibilizando materiais, recursos e equipamentos, já que é uma extensão das salas de 

aula do 1º Ciclo e das salas de Jardim de Infância, prioritariamente. Apresenta-se como um 

espaço de interligação aos níveis de ensino referidos e dá o seu apoio à construção de 

aprendizagens e consequentemente ao sucesso educativo/formativo.  

Assim, tem em conta diferentes estratégias/atividades propiciadoras da aquisição e 

desenvolvimento de competências/saberes estruturantes: ver, ouvir, falar, ler, escrever, 

aprender a aprender, aprender a ser, aprender a estar… 
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Artigo 1º 

Definição 

A Biblioteca Escolar da Edifacoop é um espaço/serviço que dispõe de livros, 

maioritariamente do Plano Nacional de Leitura, recomendados para as idades dos seus 

utentes. Além dos livros, dispõe ainda de 14 computadores que coadjuvam os professores e 

educadores nas atividades de ensino e aprendizagem e na informação/formação da literacia 

digital.  

Artigo 2º 

Finalidades 

A Biblioteca Escolar pretende constituir-se como núcleo pedagógico da 

organização educativa, facilitando e promovendo a aprendizagem autónoma, a 

comunicação curricular e a incorporação de métodos de aprendizagem mais ativos, sempre 

com a supervisão, orientação e apoio dos adultos que os acompanham.  

Como parte integrante do processo educativo, pretende a formação dos alunos, 

criando-lhes condições para que sejam construtores do seu próprio conhecimento, 

adquirindo competências e autonomia no domínio das tecnologias.   

 

Artigo 3º 

Objetivos 

São objetivos da Biblioteca Escolar:  

1. Incentivar/Motivar para a leitura e a escrita em diferentes suportes; 

2. Estimular a criatividade, a curiosidade intelectual e o sentido crítico dos 

alunos, contribuindo para o seu prazer, informação e educação/formação; 

3. Apoiar o desenvolvimento curricular; 

4. Disponibilizar meios, recursos e equipamentos que proporcionem 

abordagens diversificadas do processo de ensino e aprendizagem; 

5. Promover o contacto e o uso das novas tecnologias da informação e 

comunicação; 

6. Favorecer a aquisição e o desenvolvimento de competências de pesquisa, 

seleção e tratamento da informação; 
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7. Interagir com professores/educadores e alunos, no sentido do 

desenvolvimento da literacia da informação, encarada como base necessária à co-

construção do conhecimento; 

8. Estimular a participação ativa dos alunos/formandos na co-construção do 

seu próprio conhecimento;  

9. Promover atividades culturais, com a intervenção de agentes da comunidade 

escolar, educativa e outros, como estratégia de facilitação do intercâmbio de saberes e 

experiências; 

10. Apoiar interações diversas, no seio da comunidade educativa, tais como a 

realização de sessões de leitura, exposições alusivas a datas comemorativas de relevo, 

destaques de livros, debate de temas de interesse escolar, partilha de trabalhos elaborados 

pelos alunos, no âmbito dos Projetos Erasmus+. 

 

Artigo 4º 

Instalações, materiais, recursos e equipamentos 

 

1 – Instalações 

A Biblioteca Escolar da Edifacoop é constituída por uma sala, junto ao espaço do 1º 

Ciclo e do Jardim de Infância.  

 

 

2 – Materiais, Recursos e Equipamentos 

O espaço possui: 

- 2 estantes redondas para livros 

- 1 armário; 

- 1 bancada 

- 14 cadeiras 

- 1 conjunto de sofás 

- 14 computadores 

 

 

3 – Recursos Humanos 

3.1 Um colaborador nomeado pela direção que realiza as seguintes tarefas: 

a) Assegurar o serviço de biblioteca;  
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b) Promover a articulação das atividades da biblioteca com os objetivos do Projeto 

Educativo, do Projeto Curricular, do PAA e outros documentos orientadores do 

grupo/turma; 

c) Garantir a organização do espaço e assegurar a gestão funcional e pedagógica dos 

recursos materiais afetos à biblioteca; 

d) Zelar pela utilização correta das instalações, dos materiais, recursos e 

equipamentos; 

e) Garantir o respeito pelas regras de utilização; 

f) Apoiar as atividades curriculares e favorecer o desenvolvimento dos hábitos e 

competências de leitura, da literacia da informação e das competências digitais; 

g) Coordenar o tratamento técnico do acervo documental; 

h) Coordenar a inventariação de todos os materiais, recursos e equipamentos afetos à 

Biblioteca Escolar; 

i) Orientar os utilizadores; 

j) Outras que vierem a revelar-se necessárias. 

Artigo 5º 

Utilização da biblioteca escolar 

1. A Biblioteca Escolar (ou o seu equipamento avulso) funciona de segunda a sexta-

feira no horário estipulado, ou por requisição, com 48 horas de antecedência, feita 

junto da direção. 

2. As instalações destinam-se a ações diversas, no âmbito das atividades letivas e não 

letivas e Projetos Erasmus+, tendo as crianças do pré-escolar prioridade em horário 

de Inglês.  

3. Os utilizadores devem respeitar as normas de utilização dadas a conhecer aos 

utilizadores. Nas questões omissas, devem seguir as diretrizes do diretor ou quem o 

substitua. 

 

1 – Direitos do Utilizador da Biblioteca 

a) Ser tratado com respeito; 

b) Consultar/utilizar, mediante requisição prévia, os recursos, materiais e 

equipamentos; 

c) Retirar das estantes os documentos com apoio do colaborador ou outro para 

esse fim designado; 
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d) Usufruir de um ambiente tranquilo, propício ao desenvolvimento do 

trabalho/atividades que o levaram a este espaço; 

 

2 – Deveres do Utilizador da Biblioteca 

a) Manifestar atitudes/comportamentos de civismo, nomeadamente no que se 

refere ao cumprimento das regras estabelecidas no presente regulamento e nas 

normas de utilização; 

b) Devolver, em bom estado de conservação, os documentos, materiais, 

recursos e equipamentos facultados; 

c) Colaborar na criação e manutenção de um ambiente propício à concentração 

e ao trabalho; 

d) Manter limpo o espaço e o mobiliário; 

e) Respeitar as indicações transmitidas pelos professores ou outros 

colaboradores. 

Artigo 6º 

Utilização do fundo documental 

São possíveis 2 formas de utilização do fundo documental: 

a) Consulta presencial. 

b) Consulta/utilização na sala de aula, mediante requisição, sendo a sua 

devolução feita à direção, imediatamente após o final da aula. 

  

Artigo 7º 

Utilização da zona multimédia 
 

1 - Utilização dos Materiais, Recursos e Equipamentos 

Para além das regras mencionadas nas normas de utilização, deve ser tido em 

atenção o seguinte: 

a) Nenhum material, recurso e equipamento existente na zona multimédia pode 

ser utilizado, mesmo que por breves instantes, sem que seja preenchida uma 

ficha de requisição pelo próprio; 

b) Os computadores destinam-se à utilização dos membros da comunidade escolar 

e da comunidade educativa (desde que o seu uso se efetue nas instalações da 

biblioteca); 
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c) Os utilizadores podem:  

 recorrer à Internet para fins educativos, apenas sob a supervisão do 

colaborador da direção;  

 fazer downloads para suportes de informação, devidamente justificados;  

 sugerir a instalação de programas cujo interesse para as aprendizagens e 

formação dos utentes seja reconhecido; 

d) Os utilizadores não podem, em caso algum: 

  alterar as configurações dos computadores; 

  fazer downloads para o computador; 

  instalar programas;  

  copiar ficheiros de qualquer tipo de suporte de informação para o computador; 

  usar pen-drive pessoal. 

O incumprimento destas normas poderá acarretar a proibição temporária da 

utilização dos computadores. Em caso de reincidência, será encarada a possibilidade de 

uma proibição alargada ou definitiva, consoante a gravidade do ato. 

e) Cada computador não pode ser usado por mais de dois utilizadores, salvo 

em casos excepcionais autorizados; 

f) Quando o computador for usado por mais de uma pessoa, deve ser registada 

a identificação da totalidade dos utilizadores, sendo a todos atribuído igual grau de 

responsabilidade na sua preservação; 

g) Sempre que um utilizador identifique anomalias no computador, deve 

transmiti-las, aos professores/educadores e colaboradores em serviço.  

Artigo 8º 

Disposições diversas 

1. A Direção da Edifacoop reserva o direito de solicitar, a todo o momento, a entrega 

de qualquer documento requisitado.  

2. Em caso de situações omissas neste regulamento e nas normas de utilização, 

proceder-se-á de acordo com as diretrizes do diretor pedagógico da instituição. 

 

 

Edifacoop, 31 de outubro de 2017 

O Diretor Pedagógico 


