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Artigo 1º 

 
Conceito 

 

1. A Biblioteca é um serviço cultural que procura oferecer um ambiente agradável e silencioso 

propício à leitura, ao estudo e ao trabalho individual ou de grupo. Destina-se a alunos, 

professores, funcionários e restante comunidade educativa (a partir de agora designados 

como utilizadores). O seu funcionamento rege-se pelas normas definidas no presente 

Regulamento, sem prejuízo das disposições do Regulamento Interno deste estabelecimento de 

ensino. 

 

2. A BE  é um espaço que inclui diferentes áreas: 

* leitura informativa e recreativa (em diferentes suportes); 

* recursos informáticos;  

* visionamento de videocassetes;  

* audição de CD’s e DVD’s. 

 

 

Artigo 2º 
 

Objectivos Gerais 
 

1.    Facilitar à população escolar o acesso à consulta e leitura de livros, jornais, revistas, 

documentos audiovisuais, informáticos e lúdicos contribuindo assim para a criação de hábitos 

de pesquisa de informação, de lazer e de educação contínua, respeitando a diversidade de 

gostos e de escolha possíveis.  

                                                    

2. Fomentar, pelos diversos meios ao seu alcance, o gosto pela leitura, pela escrita e pelo 

desenvolvimento cultural. 

 

3. Permitir uma proveitosa ocupação dos tempos livres dos alunos e restante comunidade escolar. 

 

4. Oferecer, a alunos e professores, obras para consulta, apoio e aprofundamento de assuntos 

constantes dos Currículos. 

 

5. Acolher debates, críticas e convívio entre escritores, ilustradores e outros agentes culturais, 

e a Comunidade Educativa. 

 

 

Artigo 3º 
 

Actividades 
 

1. Com vista à implementação dos seus objectivos fundamentais a BE desenvolverá as seguintes 

actividades: 
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a) Enriquecimento do seu fundo documental, através da compra ou oferta de espólio, por parte 

de editores, autarquias e outras entidades. 

 

b) Promoção de concursos, sessões de leitura, conferências, debates, filmes e outras actividades 

de animação cultural, como exposições, feiras do livro, trabalhos temáticos, etc. 

 

c) Informação periódica e/ou oportuna acerca das obras recebidas (para alunos e/ou 

professores), resultados de concursos, divulgação de autores, celebração de efemérides e 

outros assuntos do interesse da comunidade. 

 

2. As actividades previstas dependerão dos recursos humanos e materiais disponíveis. 

 

 

Artigo 4º 
 

Funcionamento 
 

1. O horário de funcionamento da BE deve estar exposto em local visível à entrada das 

instalações e será periodicamente definido consoante os recursos humanos disponíveis. 

 

2. O acesso à BE é livre e gratuito, mediante a apresentação do cartão de aluno, de leitor ou do 

bilhete de identidade. 

 

3. O presente Regulamento deverá estar exposto em local acessível a todos os utilizadores que 

dele devem tomar conhecimento. 

 

4. Não é permitido:  

- o acesso à BE de utilizadores portadores de casacos grandes, malas, mochilas e bonés; 

- falar em voz alta: 

- comer e mascar pastilhas; 

- imprimir trabalhos sem comunicar à funcionária; 

- faltar às aulas para utilizar a BE. 

 

5.   Os documentos identificados com uma bola vermelha não podem ser  requisitados para leitura  

      domiciliária. 

 

6.  As obras estão arrumadas pelas categorias da Classificação Decimal Universal (CDU) a que 

correspondem: 

a)  uma cor determinada;  

b) números de código; 

c) três letras correspondentes às três primeiras letras do apelido do autor, do título da 

colecção ou outras. 

Este conjunto de informações constitui a cota. 

 

7. Os dossiers temáticos encontram-se organizados por assuntos e estão no arquivador  

        giratório. Têm índice.  

 

                      Estes documentos não podem ser requisitados para leitura domiciliária. 

 

8. A utilização de materiais impressos (livros, revistas, jornais, dossiers temáticos), de  
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        meios audiovisuais e informáticos obedecerá a normas específicas. 

 

9. As transgressões às regras de funcionamento são passíveis das seguintes sanções, 

   segundo a gravidade da situação, sendo registadas em local apropriado – Livro de   

   Ocorrências:  
 

a) advertência por parte do professor ou do funcionário responsável; 

 

b) convite ao abandono da BE (com comunicação ao Coordenador); 
 

c) interdição da utilização da BE por uma semana, um mês ou um      período, 

com participação ao Coordenador, ao Director de Turma   e à Direcção; 

interdição de entrada na BE por todo o ano lectivo, com   participação ao 

Coordenador, ao Director de Turma e à Direcção. 

 

 

A. Equipamento Informático 
 

O espaço informático da BE está equipado com: 

 

* Sete computadores e ligados à Net; 

* dois  servidores (ao qual só a coordenação tem acesso); 

* um computador (destinado exclusivamente à consulta informática do fundo documental); 

* uma  impressora ligada ao computador da coordenação e de uso exclusivo da coordenação; 

* um scanner; 

* uma fotocopiadora/impressora. 

 

 

1. REQUISIÇÃO DE MATERIAL INFORMÁTICO 

 

a) A requisição do equipamento/material informático é feita mediante inscrições antecipadas 

ou na hora, junto da funcionária, em ficha própria. 

 

b) O acesso aos computadores é feito mediante a apresentação do cartão do aluno em troca 

da placa de utilização, que deverá permanecer em cima do computador durante a sua 

utilização. 

 

c) No acesso aos computadores, têm prioridade os alunos com trabalhos escolares a realizar, 

recomendados pelo respectivo professor em ficha própria com indicação bibliográfica, 

podendo, neste caso, ocupá-los durante dois períodos de 45 minutos. 

 

d) No acesso à Internet, o período de utilização será de 20 minutos, excepto para os 

trabalhos escolares requisitados pelo professor da disciplina, em que o período de utilização 

se poderá alargar aos 45 minutos. 

 

e) Os CD-Rom’s devem ser requisitados à funcionária da BE no momento da utilização do 

computador. O número do CD utilizado será inscrito na ficha de utilização (alínea a). 

 

f) Não há empréstimo domiciliário para o material informático. 
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g)      O cartão do aluno só será devolvido após verificação do estado do material/equipamento   

         utilizado.  

 

h)  As sanções para os danos provocados são as previstas no  Regulamento da BE (artigo     6º,     

números 10 e 11) 

 

 

2. UTILIZAÇÃO DE MATERIAL INFORMÁTICO 

 

a) A utilização dos recursos informáticos é prioritariamente para quem precisa de fazer  

pesquisa e/ou produzir trabalho, no âmbito das actividades da escola. 

 

b) Este tipo de utilização tem a duração de 20 – Internet, 45 ou 90 minutos, para trabalhos 

escolares (em consonância com a organização dos tempos lectivos e de acordo com o 

equipamento utilizado). 
                                                                                                          

c) Só é permitida a utilização do software existente nas instalações. 

 

d) Os trabalhos individuais devem ser gravados na PEN. 

 

e)    Os professores, ao utilizarem as disquetes individuais, devem submetê-las ao “anti-virus”. 

 

f) O número máximo de utilizadores em cada computador é de duas pessoas sentadas, não 

sendo permitida a permanência de outros, junto do equipamento. 

 

g) Na utilização da Internet, é expressamente proibido o acesso ao “chat”, o envio de e-mails, 

fazer download de programas e usar a Internet para jogos (só didácticos). 

 

h)   É igualmente proibido o acesso a portais (“sites”) de natureza pornográfica, racista, 

xenófoba, que apelem à violência ou à superstição ou, de um modo geral, de tudo o que atente 

contra a dignidade humana. 

                   

 j)  Sempre que seja necessário fazer uma pesquisa para uma aula e   com  utilização da  Net,  o   

      aluno  deve  ser  portador da ficha  existente para  o  efeito com indicação do tema a pesqui- 

      sar e a bibliografia (site) a  consultar   pelo aluno,  preenchida previamente  pelo professor 

      que solicita a pesquisa. 

 

k)  Os Professores apenas poderão utilizar o espaço da BE para dar uma aula com recurso à utili- 

     zação de Computador/Internet, com metade da turma e mediante preenchimento da ficha 

     existente para o efeito. 

 

l)   As impressoras e a fotocopiadora da BE não estão fornecidas com papel. A sua utilização deve 

     ser solicitada à funcionária,  mediante o respectivo pagamento. 

 

 

3. REGULAMENTO DA FOTOCOPIADORA 

 

a)   A fotocopiadora é de uso exclusivo da BE , isto é, só pode ser utilizada para reproduzir  

trabalhos e os  materiais da BE. 

 

 b)   O código da fotocopiadora é restrito às duas funcionárias da BE e à funcionária da   
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       Reprografia, bem como à Professora Bibliotecária Coordenadora. 

 

b)   Apenas as funcionárias da BE poderão utilizar/manusear a fotocopiadora. 

 

c)   Excertos de livros da BE só nesse espaço poderão ser fotocopiados. 

 

d)   Os trabalhos (cópias e impressões) para Área de Projecto são requisitados pelo professor   

       responsável pela aula  mediante preenchimento de ficha própria para o efeito. 

 

e) As impressões (actas, planificações, originais de testes e de fichas) feitas pelos professores 

não são pagas. 

 

f) As cópias e impressões de trabalhos particulares estão sujeitos a pagamento. 

 

 

g) Sempre  que  surgir  alguma  situação imprevista,  os utilizadores devem solicitar o apoio da 

     funcionária ou do professor em serviço. 

 

 

B. Equipamento Audiovisual 
 

O espaço multimédia da BE está equipado com: 
 

 dois aparelhos de televisão (com os respectivos auscultadores e telecomandos); 

 

 dois leitores de vídeo; 

 

 dois leitores de DVD; 

 

 seis leitores portáteis de CD (com os respectivos auscultadores); 

                                                                                                      

 uma aparelhagem HI-FI (CD, cassete, rádio) - só para uso geral, ambiente. 

 

                                                                                           

                         

1. REQUISIÇÃO DE MATERIAL AUDIOVISUAL 

 

a) A requisição do material audio-vídeo é feita mediante inscrição em ficha própria. Esta  

     requisição é condicionada a reserva anterior do  aluno ou a pedido do professor. 

 

b)   O acesso a este equipamento é feito mediante a apresentação do cartão do aluno, em troca 

      dos  auscultadores. 
 

c)   O aluno selecciona a cassete, o CD ou o vídeo que deseja, expostos  nos respectivos locais, e  

      dirige-se à funcionária que lhe fornecerá   o material necessário. 
 

d)  Todo o material deve ser devolvido em perfeito estado de conservação, sendo o utilizador 

     responsável pelos danos causados.   O utente só poderá abandonar a BE depois da funcionária   

     ter   verificado  todos os recursos usados. 
 

e)   As sanções para os danos provocados são as previstas no Regulamento da BE (artigo 6º,  

      números  10 e 11). 
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f)   O cartão do aluno só será devolvido após verificação do estado do material/equipamento  

       utilizado e entrega dos auscultadores. 

 

g)   Não há empréstimo domiciliário para o material audio-vídeo,  excepto para professores e  

      por um prazo de 3 dias. 

 

 

 

2. UTILIZAÇÃO DE MATERIAL AUDIOVISUAL 

             

a)  Só é permitida a utilização de cassetes áudio, vídeo e CD’s existentes nas instalações. 

 

b)   Os leitores de CD apenas podem ser utilizados individualmente. 

 

c)   Os televisores só podem ser utilizados por dois alunos em simultâneo. 

 

d)   Não é permitido o visionamento de canais televisivos. 

 

e) As cassetes áudio e vídeo devem ser rebobinadas antes de serem devolvidas. 

 

f) Sempre que surgir alguma situação imprevista, os utilizadores devem  solicitar o apoio da  

       funcionária ou professor em serviço. 

 

 

C. Livros, Revistas e Jornais 
 
1. REQUISIÇÃO 

                

a) Os documentos identificados com uma bola vermelha não podem ser requisitados para 

        leitura domiciliária.  

 

b) A requisição domiciliária de livros é feita mediante o preenchimento da ficha de  

       requisição e obedece aos seguintes prazos:    

       - por períodos renováveis  de sete dias; 

       - até ao máximo de trinta dias; 

       - não ultrapassando o limite de dois documentos de  cada    vez para os alunos. 

 

c) Os livros /documentos requisitados deverão ser devolvidos com a ficha de requisição, 

dentro do prazo estipulado, em bom estado, pagando-se multa se estas normas não forem 

cumpridas. 

                                                                                                          

d) A requisição, para as aulas, e tratando-se de um professor, dos documentos 

identificados no ponto 5 do artigo 4º do presente regulamento deve ser feita mediante o 

preenchimento de ficha própria e devolvidos pelo professor imediatamente após as 

mesmas. 

 

e) A requisição de dicionários para as aulas deve ser feita na reprografia. Os mesmos serão  
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 Transportados para a sala de aula  por uma funcionária, que os devolverá à  BE no final da 

aula. 

f) Sempre que seja necessário fazer uma pesquisa para uma aula, o aluno deve ser portador   

       da ficha  existente para o efeito  (na BE/ CRE, Sala de Professores) com indicação do    

       tema a pesquisar e a bibliografia a consultar pelo aluno, preenchida previamente pelo  

       Professor que solicita a pesquisa.           

 

g) Os Professores apenas poderão utilizar o espaço da BE para dar uma aula, sem recurso a 

computador, com uma  turma , mediante  a requisição prévia do espaço e com apresentação 

do plano da   aula , para  que  a  mesma  seja eficaz (existe  impresso próprio na BE). Os 

Professores devem cumprir todas as disposições constantes no presente Regulamento, 

responsabilizando-se pelo comportamento de cada um dos alunos. 

 

h) As revistas e os jornais apenas poderão ser requisitados domiciliarmente pelos 

Professores, procedendo-se de igual modo à requisição de livros.  

 

i) Os dossiers temáticos só podem ser consultados na BE e caso seja aluno, mediante o  apoio 

de um Professor. 

     

 

 

Artigo 5º 
 

 Direitos dos Utilizadores 
 
O utilizador tem direito a: 

 

1.  Usufruir de todos os serviços prestados pela BE. 

 

2. Ter livre acesso às estantes e outros espaços abertos ao público. 

 

3.  Solicitar o cartão de leitor mediante as formalidades previstas. 

 

4.  Requisitar livros e outros documentos para consulta:  
 

            a) local; 

            b) domiciliária: 

                           -  por períodos renováveis de sete dias; 

   - até ao máximo de trinta dias; 

   - não ultrapassando o limite de dois documentos de cada vez para os alunos. 
 

5.   Preencher uma ficha de reserva, se estiver interessado num livro que  se encontre  

      requisitado, impedindo a renovação ao leitor anterior.   

 

6.   Contar com o apoio dos professores e funcionários em serviço na BE. 

 
 

7.  Requisitar, para as aulas, e tratando-se de um professor, os documentos identificados no   

     ponto 5 do  artigo 4º do presente  Regulamento (mediante o preenchimento de ficha   

     própria) e   devolvendo-os   pessoal e imediatamente após as mesmas. 
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8.  Tratando-se de um professor, utilizar as instalações com uma turma,  desde que cumpra  

      todas as   disposições constantes no presente  Regulamento e se responsabilize pelos  

      alunos. 

 
 

9.  Criticar construtivamente os serviços prestados e apresentar sugestões   nos espaços para  

     tal destinados na BE, devendo identificar-se. 

 

 

 

Artigo 6º 
 

Deveres 
 

O utilizador deve: 

 

1. Cumprir as normas deste Regulamento. 

 

2. Manter o silêncio indispensável ao ambiente de trabalho. 

 

3. Conservar os espaços e os equipamentos limpos e arrumados.  

 

4. Manter em bom estado os livros e outras fontes documentais ao seu dispor. 

 

5. Preencher os impressos usados na BE para requisição de livros, utilização de equipamentos  

      ou outros, para fins estatísticos e de gestão. 

 

6. Deixar nos cestos de recolha todos os livros retirados das estantes. 

 

7. Possuir e apresentar o cartão de leitor, para a requisição de obras para leitura  

     domiciliária. 

 

8. Cumprir o prazo estipulado para a devolução dos livros requisitados para leitura  

      domiciliária (artigo 5º, ponto 4, alínea b). 

 

9. No caso do incumprimento do disposto no artigo anterior: 
 

 

a) pagar uma multa pelo atraso no prazo de entrega dos livros, a qual será de 0,20 

cêntimos /dia útil, a partir do fim do prazo do empréstimo ou prorrogação.                                                                                                                       

 

                     b)  ficar impedido de efectuar novas requisições se não proceder à devolução dos  

                     documentos  requisitados dentro dos prazos estabelecidos. 

 

10. Indemnizar a BE pelos danos ou perdas que forem da sua responsabilidade. 

 

11. Substituir, no prazo de um mês, o material requisitado perdido ou devolvido em mau 

      estado. Esta substituição pode ser feita de duas formas: 
 

a) compra de um novo exemplar do mesmo documento; 

                     b)  pagamento do valor actual do documento perdido ou danificado. 

 

12. Devolver os documentos requisitados até ao dia dez ( 10 ) de Junho.  
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13. Acatar as indicações transmitidas pelos professores e funcionários em serviço na BE. 

 

 

 
Artigo 7º 

 
 

Os casos omissos neste Regulamento serão resolvidos pelo Professor Bibliotecário 

Coordenador, devidamente sancionados pela Direcção. 
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