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FORMAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ACERVO  

 

É considerado acervo todo o material de informação da biblioteca disponível para uso 

dentro do espaço interno da biblioteca ou fora da escola quando emprestado. O acervo é 

formado de acordo com a necessidade e a demanda de seus usuários. Embora o principal item 

seja o livro, outros itens compõem o acervo da biblioteca: folhetos, fantoches, jogos 

educativos, mapas, periódicos (diários, semanais, mensais e anuais), obras de referências 

(enciclopédias, dicionários, etc.), CD´S, DVD´S e demais materiais. 

 

 

RELAÇÃO DOS PROGRAMAS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL  

 

Relação dos Programas que podem adquirir material para biblioteca 

Programa 
Tipos de materiais que 

podem ser adquiridos 

Procedimentos para 

aquisição 

PDDE Educação Básica 

Livros paradidáticos, 

mapas, aparelho de dvd, 

filmes, assinatura de 

revistas, jornais, tv, jogos 

educativos, mobiliário, etc 

Os materiais precisam estar 

previstos na Ata de 

Prioridades 

PMDE 

Os materiais precisam estar 

previstos no Plano de 

Aplicação de Recursos – 

PAR 

PDE Escola 

Os materiais precisam estar 

previstos no Plano 

Estratégico do PDDE 

Interativo 

Obs.1: É vedado o pagamento parcelado em qualquer hipótese. 

Obs.2: A aquisição de livros novos pelos programas acima não podem ter a mesma 

titularidade dos livros adquiridos pelo PNBE. 

Obs.3: A escola não participa da escolha dos títulos no PNBE. 

 

 

 

 

 

 

 

 



MODELO DE TERMO DE DOAÇÃO PARA BIBLIOTECA 

 

TERMO DE DOAÇÃO 

  

Eu ___________________________________________________________(nome completo) 

estou doando a biblioteca _____________________________________________________ 

(nome da biblioteca) , por livre e espontânea vontade, os livros de minha propriedade, 

conforme relação anexa, para que sejam incorporados ao acervo da referida biblioteca. 

Fica a escola, através de sua biblioteca, autorizada a encaminhá-los para outras instituições ou 

descartá-los se, depois de analisados, não sejam considerados relevantes para compor o 

acervo desta instituição.  

  

Fortaleza, ____ de ______________ de 20____. 

  

____________________________________________ 

Assinatura do doador 

  

  

  

                                   Recebido por ____________________________________ 

                                                                      Representante da biblioteca 

 

 

 

 

 



NOÇÕES BÁSICAS DO PROCESSAMENTO TÉCNICO  

 

O processamento técnico envolve um conjunto de trabalhos voltados para análise dos 

livros que compõem o acervo. Esses trabalhos vão permitir que se faça a descrição única de 

cada livro. Tais descrições geram condições para que as informações sejam recuperadas. 

Fazem parte desse conjunto: seleção, carimbagem, registro, classificação, alfabetação, 

colocação de etiquetas, ordenação dos livros nas estantes e preparo técnico do livro. 

 

 CARIMBO 

 

O primeiro procedimento a ser realizado no livro ao entrar na biblioteca é a 

carimbagem, que se inicia pelo carimbo de identificação, ou seja, de um carimbo com o nome 

da biblioteca.  

Exemplo de carimbo de identificação da instituição 

 

 

 

 

 

 

 

O carimbo de registro deverá ser colocado na folha de rosto ou em seu verso, em local 

de fácil visualização. 

 

 

 

  

 

 

 

ESCOLA 

BIBLIOTECA 

 

NOME DA ESCOLA  

BIBLIOTECA 

Nº DE REGISTRO: _______________ 

DATA: ________________________ 

________/__________/________ 



4.2 REGISTRO/TOMBAMENTO 

 

O registro deve ser feito no livro de registro, ou tombo, ou ainda digitado em planilha 

adequada, logo após a entrada do livro na biblioteca e a carimbagem. O número de registro é 

sequencial e único para cada exemplar.  

 

            O livro de registro deve conter os seguintes tópicos: 

• número de registro da obra, em ordem crescente; 

• data, dia, mês e ano em que o registro está sendo feito; 

• nome do autor: primeiro o sobrenome e, em seguida, vírgula e prenome; 

• título da obra; 

• número do exemplar; 

• o volume;  

• local de publicação da obra; 

• nome da editora que publicou o livro; 

• o ano de publicação; 

• a forma de aquisição – se foi compra, doação ou permuta; 

• assinalar a baixa se o livro saiu do acervo, qual a razão e a data. 
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EXEMPLO DO LIVRO DE REGISTRO/TOMBO 

Nº Data Autor Título Ex. v. Local Editora 
Ano de 

Public. 

Forma de 

Aquisição 
Obs. 

001 10/01/16 Faro, Augusta A friagem 01  São Paulo Global 2012 Doação  

002 10/01/16 Alencar, José de O guarani 01  Goiânia Kelps 2005 Compra  

003 15/02/16 

Bastos, Mário; Andrade, 

André de 

Fortaleza: do  litoral ao 

sertão 01  Fortaleza LTC 2012 Compra  

004 15/02/16 

Bastos, Mário; Andrade, 

André de 

Fortaleza: do  litoral ao 

sertão 02  Fortaleza LTC 2012 Compra  

005 03/03/16 

Marcelo, Caroline; 

Abreu, Patrícia A casa amarela 01 1 Fortaleza Premius 2014 Compra  

006 04/03/16 

Marcelo, Caroline; 

Abreu, Patrícia A casa amarela  01 2 Fortaleza Premius 2014 Compra  

           

           

           

           

           

           

           

           

 


