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Biblioteca Escolar/Centro de Recursos 

POLÍTICA DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA COLEÇÃO 

 PCDC  

Pressupostos 

Nos termos da lei e demais doutrinas aplicáveis, são pressupostos da Política de Constituição 
e Desenvolvimento da Coleção, adiante designada por PCDC, os seguintes pressupostos: 

1. Liberdade e igualdade de acesso ao pensamento e ao conhecimento, ao pensamento, 
à cultura e à informação, sem distinção de raça, sexo, religião, nacionalidade, língua 
ou condição social; 

2. Acesso a recursos informativos, culturais e recreativos que apoiem os utilizadores, em 
atividades curriculares e extracurriculares, de ensino- aprendizagem e de lazer; 

3. Importância da construção autónoma do saber; 

4. Avaliação anual dos recursos documentais, de modo a detetar os pontos fortes e áreas 
a requerer investimento; 

5. Articulação com os serviços do SABE/RBE, a nível de apoio e de empréstimos entre 
bibliotecas. 

 

Artigo 1.º 

Objetivos 

1. Estabelecer prioridades na seleção, aquisição, organização, preservação, manutenção 
e abate dos recursos documentais da biblioteca escolar. 

2. Assegurar a uniformidade e coerência de procedimentos, ao longo do tempo. 

3. Organizar os recursos financeiros da Biblioteca. 

4. Respeitar os princípios do Currículo Nacional, do Projeto Educativo, do Plano 
Curricular de Agrupamento e das Orientações da Rede de Bibliotecas Escolares. 

5. Divulgar junto da comunidade educativa os princípios que orientam a gestão e o 
desenvolvimento da coleção. 

6. Definir a responsabilidade da execução da PCDC. 

7. Potenciar a articulação e a partilha com outras bibliotecas escolares, com as 
bibliotecas municipais e outras instituições culturais. 
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Artigo 2.º 

Documentos Orientadores 

1. A política documental da escola tem como referência o Currículo Nacional, o Projeto 
Educativo e o Projeto Curricular de Agrupamento. 

 

Artigo 3.º 

Princípios Orientadores 

1. A seleção dos fundos documentais de uma biblioteca escolar deve sempre contemplar 
uma vertente educativa e formativa, cultural e recreativa, orientando-se pelos seguintes 
princípios: 

1.1. Adequação a documentos orientadores; 

1.2. Diversidade de suportes; 

1.3. Pertinência de suportes; 

1.4. Pluralidade, abrangência e profundidade dos temas, com respeito pelo equilíbrio 
entre todas as áreas do saber; 

1.5. Autoridade e qualidade; 

1.6. Atualidade dos títulos seccionados. 

 

                                     Artigo 4.º 

Critérios Gerais 

1. A seleção de documentos deve respeitar a realidade do Agrupamento, obedecendo 
aos seguintes critérios: 

1.1. Níveis de ensino existentes na escola; 

1.2. Necessidades educativas especiais, 

1.3. Necessidade de formação de utilizadores; 

1.4. Origem multicultural dos alunos e das suas famílias; 

1.5. Áreas curriculares, extracurriculares e lúdicas; 

1.6. Projetos implementados e a implementar; 

1.7. Sugestões dos coordenadores de Departamento e de outras estruturas educativas; 

1.8. Sugestões de utilizadores; 

1.9. Resultados de inquéritos aos utilizadores; 
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1.10. Dados estatísticos sobre a circulação dos documentos; 

1.11. Áreas do saber, respeitando o número de alunos; 

1.12. Equilíbrio entre material livro (75%) e não livro (25%). 

1.13. Ratio de dez títulos por alunos. 

 

Artigo 5.º  

Critérios Específicos na Seleção de Documentos 

1. Pelo que diz respeito a Obras de Ficção, são tidos em conta os seguintes critérios: 

1.1. Qualidade do texto e das ilustrações; 

1.2. Clássicos da literatura portuguesa e universal; 

1.3. Autores contemporâneos, com privilégio para a literatura portuguesa e de 
expressão portuguesa, particularmente novos autores; 

1.4. Prémios Nobel da Literatura; 

1.5. Autores com capacidade de captar “não leitores”; 

1.6. Autores e títulos adequados a leitores jovens e adultos; 

1.7. Títulos em inglês e francês; 

1.8. Diversidade de géneros literários, com privilégio para o narrativo e o lírico. 

2. Quanto a Obras de não-Ficção deve-se ter em conta: 

2.1. Informação cientificamente correta e atual; 

2.2. Relevância para as áreas curriculares; 

2.3. Potencial utilização; 

2.4. Relação relevância/preço. 

3. A assinatura de Publicações Periódicas deve respeitar os seguintes aspetos: 

3.1. Existência de um jornal semanário nacional e de uma revista, que analise 
diferentes perspetivas da atualidade; 

3.2. Dois títulos da imprensa local; 

3.3. Um título da imprensa regional; 

3.4. Assinatura de Revistas consagradas, não disponíveis on-line; 

3.5. Relação qualidade/preço; 

4. Documentos Áudio/Multimédia: 
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4.1. Qualidade de gravação/som e da imagem; 

4.2. Qualidade de informação; 

4.3. Diversidade de géneros; 

4.4. Títulos e referência da música e do cinema nacional e estrangeiro; 

4.5. Relevância para as áreas curriculares; 

4.6. Compatibilidade com os equipamentos existentes; 

4.7. Relação qualidade / preço; 

4.8. Duração adequada ou adaptável aos tempos letivos; 

4.9. Credibilidade do editor/produtor. 

5. Na biblioteca escolar do Agrupamento de Escolas Carnaxide – Portela os recursos on-
line são disponibilizados livremente. Todavia, os favoritos da BE e os materiais 
divulgados como recomendáveis são selecionados de acordo com os seguintes 
critérios: 

5.1. Autoridade, correção científica e qualidade de conteúdo; 

5.2. Atualidade e periodicidade de atualização; 

5.3. Finalidade informativa, formativa, educativa e lúdica; 

5.4. Rigor, imparcialidade e independência da informação veiculada; 

5.5. Capacidade de fomentar aprendizagens autónomas; 

5.6. Estabilidade da URL- Uniform Resource Locator - (Localizadora de Padrão de 
Recursos). 

6. A aquisição de jogos tradicionais, em formato papel ou similar deve ter em conta os 
princípios definidos para a seleção de documentos. 

 

Artigo 6.º 

Critérios para a Aceitação de Ofertas/Doações 

1. A equipa da biblioteca estimula ofertas e doações que enriqueçam o fundo 
documental do agrupamento, desde que satisfaçam certos pressupostos: 

1.1. Necessidades e interesses dos utilizadores; 

1.2. Colmatar lacunas da coleção existente; 

1.3. Estado de conservação e de atualização dos documentos oferecidos/doados; 

1.4. Não se tratar de coleções especiais que devam ser canalizadas para a biblioteca 
municipal; 

1.5. Respeito pelos princípios definidos para a seleção de documentos. 
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Artigo 7.º 

Critérios para o Desbaste da Coleção 

1. Uma biblioteca escolar não tem como missão essencial o arquivo e a conservação de 
documentos, mas sim a manutenção de um serviço de documentação que responda 
direta e eficazmente às necessidades dos utilizadores. Assim, impõe-se definir 
critérios para o desbaste da coleção. 

1.1. Desbaste para Arquivo 

• Documentos não atraentes, que já não satisfaçam as necessidades dos 
utilizadores, desatualizados ou que se tenham mantido inativos durante 
dois anos consecutivos. 

• Documento valiosos, mas que não se justifique estarem em livre acesso; 

• Publicações periódicas do ano letivo anterior, destinadas a recortes e 
montagens; 

• Publicações periódicas de âmbito educativo, dos últimos quatro anos; 

• Economia de espaço. 

1.2. Desbaste para Conservação /Restauro 

• Documentos deteriorados, mas que mantenham a atratividade do 
documento original; 

• Documentos impossíveis de repor, mesmo que o restauro possa alterar a 
atratividade e / ou as características do documento original. 

1.3. Desbaste para Abate 

• Documentos desatualizados e/ou fisicamente irrecuperáveis; 

• Manuais escolares desfasados dos currículos; 

• Publicações periódicas, no final do ano letivo. 

 

Artigo 8.º 

Responsabilidade pela execução da política documental 

1. Compete ao professor bibliotecário, ouvida a equipa, com o Diretor a 
responsabilidade de aplicar todas as normas e orientações consagradas neste 
documento. 

2. Anualmente, deve ser definida pelo Diretor a verba a atribuir para a manutenção / 
Atualização da coleção. 
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                                                    Artigo 9.º 

Sugestões 

3. Todas as questões decorrentes da aplicação dos critérios definidos neste documento 
devem ser apresentadas ao professor bibliotecário, existindo para esse efeito na 
biblioteca, uma “Caixa de Sugestões”; 

 

                                                 Artigo 10.º 

Disposições Finais 

4. As regras consagradas neste documento podem ser revistas sempre que as 
circunstâncias o justifiquem, desde que aprovadas pelo Diretor do Agrupamento. 

5. Qualquer caso omisso é resolvido pelo Diretor do Agrupamento. 


