
 

 

Biblioteca Escolar - Regimento Interno 

 

Definição  

A biblioteca Escolar (BE) é um espaço de liberdade na aprendizagem, mas, para o seu bom funcionamento, 

é necessário adotar regras, fazê-las cumprir, estabelecer procedimentos, ajustar a gestão dos recursos e 

garantir a eficácia dos mesmos. 

 

Princípios  

 Promover a existência de condições que assegurem a plena integração escolar dos alunos; 

 Desenvolver nos alunos competências no domínio da seleção, tratamento, produção e difusão da 

informação; 

 Tornar possível a plena utilização dos recursos pedagógicos existentes e dotar a escola de um 

fundo documental adequado às necessidades das diferentes disciplinas e projetos de trabalho; 

 Facilitar o acesso de toda a comunidade escolar, através do empréstimo ou consulta local, a livros, 

periódicos, documentos audiovisuais e outros tipos de documentação, independentemente do seu 

suporte, dando resposta às necessidades de informação, lazer e educação permanente no pleno 

respeito pela diversidade de gostos e de escolhas; 

 Fomentar o gosto pela leitura e contribuir para o desenvolvimento cultural da população escolar; 

 Contribuir para a ocupação dos tempos livres dessa mesma população; 

 Valorizar e divulgar o património cultural do concelho, nomeadamente através da organização de 

fundos locais; 

 Ajudar os professores a planificarem as suas atividades de ensino e a diversificarem as situações de 

aprendizagem; 

 Promover a partilha de recursos entre as escolas do Agrupamento; 

 Promover a aprendizagem ao longo da vida. 

 

Normas Gerais 

1. Horário: A BE funciona de segunda a sexta-feira, de acordo com o horário que se encontra afixado 

junto à porta da biblioteca. 



 

 

Recursos humanos: 

 Professoras bibliotecárias (PB) – Teresa Lobo e Elvira Dias 

 Equipa - A designar anualmente pelo diretor
1
 

 Assistente Operacional
2
 

 

2. A BE pode ser utilizada por qualquer membro da comunidade educativa. 

3. Durante a permanência na BE deverá ser observado o máximo de silêncio, de modo a não 

prejudicar os trabalhos aí realizados. 

4. Os utilizadores devem deixar as mochilas ou outros sacos em armário/estante colocado à entrada 

da BE ou em local próprio. 

5. Os utilizadores são obrigados a cumprir as regras de higienização das mãos antes de entrar na BE. 

6. É proibido comer, beber ou utilizar qualquer produto que possa danificar as mesas e as cadeiras 

(colas, tintas, vernizes, chicletes, x-atos, etc.). 

7. A permanência nestas instalações só é permitida enquanto houver lugares disponíveis, sendo os 

utilizadores obrigados a manter o distanciamento social. 

8. É proibido o uso de bolas, telemóveis ou outros dispositivos que perturbem o normal 

funcionamento do espaço. 

9. Os utentes devem manusear com cautela os documentos, assim como preservar, em bom estado, 

os livros requisitados. 

10. O extravio ou danificação de documentos emprestados implica, por parte dos utentes, a sua 

substituição ou o pagamento de valor correspondente ao seu custo. 

11. Os livros requisitados para leitura domiciliária têm um prazo máximo de entrega de quinze dias, 

devendo ficar em quarentena durante 72 horas. 

12. No caso de necessidade, o requisitante pode pedir o prolongamento do empréstimo (da 

permanência) do livro, mediante uma nova requisição. 

13. Excetuam-se do empréstimo domiciliário: dicionários, enciclopédias e outros documentos de 

referência. 

14. Os documentos que, pela sua atualidade ou para leitura em sala de aula, se considere importante 

estarem disponíveis para consulta na BE, poderão ser pontualmente excluídos do empréstimo 

domiciliário. 

15. A utilização da BE para aulas de consulta e manuseamento de documentação só é possível 

mediante requisição do professor da turma com antecedência de 24 horas. 

16. Os utentes devem manter atitudes respeitosas e dirigirem-se aos elementos da equipa com 

educação. 
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Utilização do espaço 

1. A documentação arrumada nas estantes é de livre acesso. 

2. No fim da consulta o documento deverá ser colocado no lugar designado para o efeito, ficando em 

quarentena durante 72 horas. 

3. Os DVD’s podem ser requisitados para empréstimo domiciliário, apenas à sexta-feira, com 

devolução obrigatória na segunda-feira seguinte, ficando em quarentena durante 72 horas.  

4. O espaço da BE está aberto a qualquer iniciativa organizada pela comunidade escolar, no sentido 

de animação, atualização e enriquecimento dos alunos, desde que previamente acordado. 

5. O visionamento ou a audição de documentos, a título individual, só é possível mediante o uso de 

auscultadores do próprio utente. 

6. O uso de jogos lúdico-didáticos está limitado, pelo que apenas poderão ser utilizados os jogos 

assinalados no local. 

Equipamento informático 

1. Para utilizar os equipamentos informáticos, os alunos devem ter autorização prévia da equipa 

responsável da BE. Excetuam-se situações de aula, com permanência do respetivo professor. 

2. A instalação de software ou a alteração de definições e configurações do equipamento são da 

exclusiva responsabilidade da BE. 

3. Apenas é permitida a permanência de uma pessoa junto de cada computador. 

4. Não é permitida a utilização de pen disk. 

5. O período máximo de utilização é de quarenta e cinco minutos. 

6. O equipamento multimédia é usado prioritariamente para fins escolares, sujeito a marcação 

prévia. 

7. Todos os utentes da zona funcional: leitura e produção multimédia têm a obrigação de zelar pelo 

bom funcionamento e conservação da mesma. 

8. Não é permitido usar os computadores para a prática de atos ilegais e visualização de conteúdos 

menos próprios. 

9. Existe a possibilidade de impressão, encadernação e plastificação de documentos, mediante 

pagamento de uma taxa afixada no local (se aplicável).    

Disposições finais 

O não cumprimento do disposto neste regulamento pode implicar a inibição de utilização do setor 

ou setores em causa. 

Qualquer situação omissa neste regulamento é da competência do Diretor.  

 

       As Professoras Bibliotecárias 

                        Teresa Lobo 

  Elvira Dias 


