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Regimento da Biblioteca Escolar  

 

ARTIGO 1 

Organização funcional do espaço 

 Os espaços que constituem a BE do Fernando Caldeira são os seguintes:  

1. Zona de atendimento 

2. Zona de leitura informal 

3. Zona de consulta documental, trabalho e pesquisa (jogos manipuláveis) 

4. Zona de produção multimédia 

5. Zona audiovisual 

6. Zona do primeiro ciclo 

7. Gestão BE 

8. Auditório/espaço polivalente 

 

 

ARTIGO 2 

Horário de funcionamento 

 O horário da BE deverá ir ao encontro das necessidades dos seus utentes. 

Garantir o acesso dos utilizadores o máximo de horas semanais de acordo com os recursos 

humanos existentes. 

O horário de funcionamento da BE está afixado em lugar visível e é definido no início de cada 

ano lectivo.  

 

 

NORMAS GERAIS DE FUNCIONAMENTO 

 

ARTIGO 3 

Acesso 

 Durante o horário de funcionamento, têm acesso à BE os membros da comunidade 

educativa (alunos, pessoal docente e não docente, pais e encarregados de educação), bem como 

outros elementos devidamente autorizados. 
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ARTIGO 4 

Utilização Geral 

 Ao entrar na Biblioteca, o aluno deverá deixar as mochilas na entrada, podendo apenas 

transportar consigo o material necessário ao trabalho que pretenda desenvolver. (caderno, livro, 

lápis, esferográfica e pen) 

 Na biblioteca o aluno deverá ainda dirigir-se à zona de atendimento para fazer o registo 

da sua presença, apresentando o cartão de estudante e indicar a(s) ação(ões) que pretende 

desenvolver. 

 

 

ARTIGO 5 

Direitos 

a) Frequentar a Biblioteca dentro dos horários estipulados para o seu funcionamento; 

b) Utilizar todos os materiais disponíveis para fins considerados úteis à sua recreação, 

formação, educação ou actualização; 

c) Usufruir de todos os serviços prestados pela biblioteca; 

d) Requisitar todos os documentos/equipamentos da BE disponíveis para o efeito; 

e) Apresentar críticas e sugestões relativas ao funcionamento da biblioteca. 

 

 

ARTIGO 6 

Deveres 

a) Respeitar o horário estabelecido; 

b) Apresentar o cartão de estudante; 

c) Manter o silêncio durante a permanência na biblioteca, de modo a respeitar outros 

utilizadores; 

d) Cumprir as orientações dadas pelos professores e assistentes operacionais; 

e) Manter normas de conduta correctas (não consumir alimentos e bebidas; não utilizar o 

telemóvel…); 

f) Deixar o local de trabalho limpo e arrumado; 

g) Manter o posicionamento do mobiliário, equipamento e do fundo documental; 

h) Comunicar a sua saída ao abandonar a biblioteca. 
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ARTIGO 7 

Zona de Atendimento 

 Nessa zona está permanentemente um assistente operacional ou professor da equipa que 

controla o acesso à biblioteca e prestará todos os esclarecimentos. 

 

 

ARTIGO 8 

Zona de Leitura Informal 

 Local para leitura informal de revistas, jornais e álbuns. 

 O utilizador da BE pode permanecer nesta zona para ler/consultar, em acesso direto a 

revistas, jornais, álbuns de BD, etc., podendo dialogar de forma a não perturbar o 

funcionamento da BE. 

 Depois de lidos e/ou consultados os jornais, revistas e álbuns de BD devem ser 

colocados, pela ordem em que se encontravam, na caixa de álbuns e nos expositores. 

 

 

ARTIGO 9 

Zona de consulta documental, trabalho e pesquisa 

 Destinada a consulta de documentos em   diferentes suportes,  com espaços para 

trabalho individual e de grupo. 

 O acesso ao fundo documental existente nas prateleiras das estantes é livre e o utilizador 

pode retirar e levar qualquer livro/documento para a mesa de leitura/trabalho. 

 Para facilitar a procura do livro, o utilizador deve informar-se, na zona de atendimento, 

das normas seguidas na arrumação do fundo documental. Toda a documentação livro está 

arrumada por assuntos, segundo a classificação numérica da tabela CDU (Classificação Decimal 

Universal) e por cores:0 – Generalidades (verde escuro); 1 – Filosofia /Psicologia (laranja); 2 – 

Religião (roxo); 3 - Ciências Sociais (vermelho); 4 - (não atribuída); 5 - Matemática / Ciências 

Naturais (verde claro); 6 - Ciências Aplicadas / Medicina / Engenharia (azul claro); 7 - Arte / 

Desporto (rosa); 8 - Linguística / Literaturas (azul escuro); 9 – Geografia / Biografias / História 

(amarelo). 

 Os documentos não-livro são apresentados em locais específicos devidamente 

identificados. Após a leitura/consulta dos livros, cada utilizador deve deixá-los no carrinho 

destinado para o efeito. 
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ARTIGO (10) 

Zona de produção multimédia e internet 

 A utilização do equipamento informático é precedida de requisição/inscrição. 

 É permitido navegar na Internet, em sites educativos (ou favoritos da BE organizados 

por indicação dos diferentes departamentos).  

 Não são permitidos jogos de computador, para além dos didácticos existentes na página 

da Biblioteca. 

 Para consultar e-mail ou outro sítios, solicitar a autorização do professor/assistente.   

 Não é permitida a pesquisa e navegação em sítios não apropriados ao sistema educativo. 

 O tempo máximo permitido de utilização do computador é de 45 minutos, salvo se não 

houver procura que o justifique. Têm prioridade na utilização dos computadores os utilizadores 

que pretendam realizar atividades solicitadas no âmbito curricular. 

 O computador poderá, no máximo, ser utilizado por dois utentes em simultâneo. 

 O uso dos computadores está vedado a alunos que, por comportamento inadequado 

tenham saído da sala de aula. 

 Depois de terminadas as tarefas, os utilizadores devem ter o cuidado de:  

  a) fechar o(s) programa(s), deixando o equipamento desligado;  

  b) deixar a mesa e cadeira arrumada; 

  d) dar conhecimento no balcão de atendimento que terminou o trabalho. 

 

ARTIGO 11 

Zona de Audiovisuais 

 A seleção dos documentos audiovisuais é feita pelos utilizadores mediante o acesso 

direto às estantes onde se encontram as capas ou por consulta do catálogo. 

 O utilizador solicita o original junto ao balcão de atendimento após o registo da ação. 

 O manuseamento e a colocação do original no lugar de armazenamento são efectuados 

pelo assistente/ professor da BE. 

 São permitidos dois alunos por ecrã. 

 Depois de terminadas as tarefas, os utilizadores devem ter o cuidado de:  

  a) deixar o equipamento desligado e o local  arrumado; 

   b) dar conhecimento no balcão de atendimento  que terminou o 

visualização/audição e entregar o DVD/CD. 

 O utilizador só poderá utilizar, nos equipamentos audiovisuais, DVDs e CDs 

pertencentes à BE. 
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ARTIGO 12 

Zona do primeiro ciclo 

 Esta zona destina-se a utilizadores do 1º ciclo e rege-se pelas regras definidas neste 

regimento. 

 É composta por uma zona de consulta de livros, uma zona áudio com uma televisão e 

DVD e uma zona com um computador.  

 

 

ARTIGO 13 

Gestão BE 

É composta por duas salas. Uma sala destina-se a arquivo de materiais e livros que estejam em 

desuso e outra para trabalho e reuniões. 

 

ARTIGO 14 

Auditório/espaço polivalente 

O espaço é destinado à apresentação/realização de atividades em grupo, num total de 30 lugares 

sentados. 

A ocupação do referido espaço carece de requisição atempada (48 horas) na receção da 

biblioteca. 

 

ARTIGO 15 

Utilização de documentos na sala de aula 

 Os professores podem requisitar qualquer documento para a sala de aula, através de 

requisição própria para o efeito. 

 A entrega deverá ser feita no final da aula. 

 

ARTIGO 16 

Requisição domiciliária 

 As obras para leitura domiciliária são requisitadas, na zona de atendimento, fazendo-se 

o seu registo em impresso próprio. 

 Os empréstimos de livros para leitura domiciliária só se podem fazer a membros dos 

corpos docente e discente e funcionários da escola, podendo-se alargar à rede concelhia (RBA). 

 As requisições domiciliárias fazem-se por um período máximo de 5 dias úteis, através 

de requisição própria para o efeito. 
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 Cada utilizador só pode requisitar um livro de cada vez. 

 O utilizador é responsável por qualquer dano que o livro sofra, enquanto estiver na sua 

posse, assim como pelo seu extravio. 

 Todos os livros terão que ser devolvidos até à sexta-feira da antepenúltima semana de 

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

Coordenadora da BE. Os pontos anteriores são aplicáveis indistintamente a todos os 

utilizadores.  

 Os utilizadores não podem requisitar dicionários, enciclopédias, atlas, livros estipulados 

para o PNL e documentos não livro (CD-rom, CD-áudio, DVD, revistas e jornais).  

 

 

ARTIGO 17 

Intervalos 

 Durante os intervalos, podem frequentar a Biblioteca os alunos que pretendam 

devolver ou requisitar livros e ler.  

 A zona audiovisual e zona multimédia não estão disponíveis. 

 

 

ARTIGO 18 

Danos materiais 

 Os utilizadores devem chamar a atenção do assistente/professor ou de outro membro da 

equipa educativa da BE, para os estragos que encontrem em qualquer documento ou 

equipamento.  

 

 Os utilizadores são responsáveis por qualquer estrago, que não resulte do seu uso 

normal, nos equipamentos/documentos/suportes da informação, enquanto estiverem nas suas 

mãos.  

 

ARTIGO 19 

Sanções 

 Penalização por não cumprimento do prazo de devolução e/ou danificação na 

requisição domiciliaria: 

a) Privação de empréstimo durante 2 semanas. 

b) Reembolso ou entrega de um documento igual ao perdido ou danificado. 
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 Os utilizadores que façam um uso indevido no acesso aos computadores e dos 

equipamentos áudio serão penalizados com quatro semanas de interdição a este serviço.  

 Para além das sanções relativas a situações específicas (requisição domiciliária e 

utilização dos computadores e dos equipamentos áudio) aos alunos não cumpridores das regras 

constantes neste regimento, poderão ainda ser aplicadas pela equipa, colaboradores ou assistente 

da BE, em impresso próprio, as seguintes medidas: 

a) Comunicação da situação detectada ao Director de Turma com comunicação ao 

Encarregado de Educação; 

b) Expulsão do espaço da Biblioteca e encaminhado para o Diretor.  

 

ARTIGO 20 

Ocupação dos alunos por falta de professor 

 A ocupação da BE  cumpre as mesmas regras da sala de aula 

a) Seguir as orientações do professor/assistente que se encontre na BE. 

b) Fazer -se acompanhar do material  para a realização de trabalhos de casa, estudo... 

c) Privilegiar a leitura como atividade principal. 

 Neste âmbito, não podem utilizar o computador e material audiovisual. 

 

ARTIGO 21 

Alunos que tenham saído da sala de aula por comportamento inadequado 

 Os alunos devem ter indicação da tarefa a realizar e vir acompanhados do material necessário. 

 

 

ARTIGO 22 

Espaço para exposições ou outras atividades 

 Sempre que qualquer grupo disciplinar ou departamento deseje utilizar o espaço da 

biblioteca para expor um trabalho deve solicitar tal intenção ao coordenador da biblioteca, com 

a devida antecedência. As exposições realizadas no espaço da BE ficam a cargo dos seus 

proponentes assim como a sua desmontagem. 

 A BE apoia todo o trabalho que resulte da articulação curricular constante no plano 

anula de actividades. 

A Biblioteca não pode ser utilizada para reuniões ou qualquer outro tipo de atividades que não 

constem neste regimento, salvo autorização expressa do coordenador da BE ou da Direcção. 
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ARTIGO 23 

Competências de todos os docentes em relação à Biblioteca 

a) A orientação dos utilizadores dentro do espaço da biblioteca; 

b) O zelo pelo cumprimento de todas as normas de funcionamento da Biblioteca, atuando 

em conformidade sempre que se verifiquem comportamentos abusivos; 

c) A promoção da leitura, presencial ou domiciliária;  

d) Utilização dos guiões recomendados pela BE a nível transversal; 

e) Responsabilizar-se pelo uso dos documentos da biblioteca, que forem usados pelos 

alunos durante aulas; 

f) Devolver os livros que lhes forem emprestados dentro do prazo determinado. 

 

ARTIGO 24 

Divulgação 

 Toda a divulgação de informações referentes a atividades e fundos documentais será 

efectuada no placard de exposição à entrada e no blogue da BE. 

  

ARTIGO 25 

Disposições finais 

 O desrespeito por este regimento pode acarretar a aplicação de medidas educativas 

disciplinares.  

Este regulamento deverá ser revisto anualmente. 

Todas as situações omissas no presente regimento são resolvidas pela Coordenadora da 

Biblioteca e/ou pelo Diretor. 

 

 

 

 

 

 

 

 


