Biblioteca Escolar
A Biblioteca da Escola encontra-se integrada, desde 2007, no programa Rede de Bibliotecas
Escolares (RBE), uma parceria dos Ministérios da Educação e da Cultura, que tem como finalidade
apoiar e desenvolver as bibliotecas das escolas, entendidas como centros de recursos multimédia, de
livre acesso, com espaços, mobiliário e equipamento adequados, dispondo de uma equipa com
formação adequada, sendo destinadas à consulta/produção de documentos em diferentes suportes.
A Biblioteca Escolar é composta pelos espaços e equipamentos onde são conservados, tratados e
disponibilizados todos os tipos de documentos e recursos, independentemente da sua natureza e
suporte, e que permitem diversificar as práticas pedagógicas, melhorar a qualidade do ensino e
ocupar de uma forma útil e agradável os tempos livres e de lazer dos alunos. Neste sentido, compete
à escola assegurar a manutenção e desenvolvimento desta estrutura educativa, de modo a torná-la um
centro de iniciativas inserido e articulado com a vida pedagógica escolar e aberto à comunidade
local.
A Biblioteca Escolar assume um papel central no processo educativo, fomentando competências a
nível da literacia, da comunicação e informação, do ensino e aprendizagem, tendo em vista o
aprofundamento da cultura cívica, científica, tecnológica e artística, de forma a criar utilizadores da
informação nos vários suportes e meios de comunicação, pensadores críticos e cidadãos
responsáveis.
O plano de acção para a Biblioteca Escolar desenvolver-se-á tendo por base cinco grandes
finalidades, nas quais se inserem os seus objectivos prioritários e as actividades ou acções a
empreender:
Finalidades

Organizativa

Informativa

Objectivos prioritários da Biblioteca Escolar
• Modernizar os seus recursos físicos de modo a criar
diferentes zonas funcionais (zona de acolhimento, leitura
informal, consulta e produção de documentação);
• Adequar os seus recursos materiais às novas exigências
das diversas áreas do currículo, permitindo a utilização da
biblioteca como um recurso de enriquecimento pessoal e
ocupação dos tempos livres dos alunos;
• Gerir e organizar a colecção existente e a adquirir, através
do seu registo, catalogação, classificação e cotação;
• Dotar a Biblioteca de um fundo orçamental próprio, que
lhe permita um funcionamento regular e uma renovação
periódica do fundo documental e equipamentos;
• Formar uma equipa educativa que assegure e dinamize as
diferentes funções da biblioteca, nomeadamente no que
concerne à gestão da informação e projectos, bem como à
animação pedagógica e apoio/orientação dos utilizadores.
• Fornecer informação fiável, de modo a promover o
contacto dos alunos com ideias, experiências e opiniões
diversificadas;
• Integrar redes de informação regionais e nacionais,
nomeadamente a Rede de Bibliotecas Escolares,
desenvolvendo projectos adequados a este fim;

• Divulgar os recursos e potencialidades da Biblioteca
Escolar;
• Promover o desenvolvimento de competências de gestão
da informação.

Educativa

• Promover o trabalho em equipa e cooperação entre os
docentes, colaborando activamente com os professores,
grupos disciplinares, departamentos curriculares e
restantes escolas do agrupamento;
• Apoiar e promover projectos e clubes escolares cujos
objectivos educativos estejam de acordo com as
finalidades e currículo da escola;
• Apoiar os alunos na aprendizagem, investigação e
pesquisa individual, através de uma orientação presencial,
ou em situação de aula;
• Desenvolver e manter nos alunos o hábito e gosto pela
leitura, escrita e aprendizagem;
• Assegurar a educação ao longo da vida, facultando meios,
equipamentos e um ambiente favorável à aprendizagem.

Cultural

• Contribuir para o desenvolvimento cultural da comunidade
educativa, através da organização de actividades que
favoreçam a consciência e sensibilização para esta área;
• Apoiar experiências de natureza estética, artística e
criativa, tornando a biblioteca um recurso de
enriquecimento pessoal e social;
• Valorizar e divulgar o património cultural do concelho,
integrado no património nacional e europeu.

Recreativa

• Encorajar uma ocupação útil dos tempos livres, mediante o
fornecimento de informação, materiais e programas de
valor recreativo;
• Associar a leitura aos tempos livres e à ocupação lúdica;
• Proporcionar oportunidades de produção e utilização de
informação que possibilitem não só a aquisição de
conhecimentos e compreensão, mas também cultivem a
imaginação, o divertimento e a liberdade responsável.

Com vista a melhorar os serviços prestados, partilhar recursos, coordenar formas de actuação e trocar
experiências, a Biblioteca Escolar procurará desenvolver redes de colaboração com os pais, com
outras bibliotecas, entidades e organismos culturais locais/regionais/nacionais.
Quanto às actividades ou acções a empreender, competirá ao coordenador da Biblioteca Escolar a
elaboração e apresentação à aprovação do Conselho Pedagógico de um plano anual de actividades.
No final de cada ano lectivo, o mesmo coordenador elaborará um relatório crítico de avaliação do
trabalho desenvolvido.
A Biblioteca Escolar regerá o seu funcionamento por um conjunto de normas definidas em
regimento interno e a aprovar anualmente pelo Conselho Pedagógico.

