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1.1 Caracterização 

A BE integra o programa RBE desde 1999. É um centro de recursos multimédia de livre acesso, 

destinado à consulta e produção de documentos em diferentes suportes, à leitura e à realização de 

atividades lúdicas, à defesa e à promoção da cultura. 

A BE é constituída por um conjunto de recursos materiais: instalações e equipamentos e por suportes de 

informação (escritos, audiovisuais e informáticos), organizados de modo a facilitar a sua utilização pela 

comunidade escolar. 

 

1.1.1 Constituição do Fundo Documental  

a) Bibliografia Geral (todas as monografias existentes); 

b) Obras de Referência (dicionários, prontuários, enciclopédias e atlas); 

c) Audiovisuais (CDs, vídeos, CD-ROMs, DVDs e Diapositivos); 

d) Publicações Periódicas (revistas, jornais e boletins);  

e) Manuais escolares. 

 

1.2 Utilização 

A Biblioteca Escolar (BE) é o espaço preferencial da escola onde se pode estudar,  ler e  realizar 

tarefas escolares, como tal o utilizador deve adotar um comportamento adequado à manutenção 

de um ambiente calmo e silencioso. 

Os utilizadores da BE: 

a) Podem aceder à biblioteca de forma faseada e condicionada, tendo que respeitar as diretrizes do 

professor ou assistente operacional que se encontrar à entrada. 

b) Devem, ao entrar, retirar bonés e ou chapéus e colocar mochilas, abafos ou outro material dentro dos 

cacifos, que se encontram à entrada da Biblioteca. Para tal deverão solicitar a chave no balcão de 

atendimento, mediante o preenchimento de cartão identificativo existente para o efeito.  Apenas podem 

levar consigo, para dentro da BE, o material necessário para a elaboração de trabalhos. 

A BE não se responsabiliza pelo extravio ou furto de qualquer bem pertencente aos utilizadores. 

c) Devem contribuir para um bom ambiente na BE, mantendo o silêncio, ou falando em voz baixa, não 

comendo ou bebendo dentro das instalações e tendo o telemóvel desligado, cumprindo-se o regulamento 

interno da escola. 

d) Devem proceder ao preenchimento correto do documento de frequência da BE, colocado à entrada da 

mesma, de modo a manifestarem a zona que pretendem utilizar.  

e) Apresentam o cartão de aluno para o acesso aos computadores, tendo de fazer a respetiva inscrição 

no balcão de atendimento. Existem duas zonas distintas para utilizar os PC. Uma exclusivamente para 

estudo e trabalho e outra para pesquisa livre, acesso ao catálogo da BE, à plataforma moodle e consulta 

de e-mail. A utilização destas zonas tem limite de tempo, na primeira poderão permanecer até 50 minutos 

(com possibilidade de prolongamento)  e na segunda 20 minutos. 

f) Estão interditos de deslocar o mobiliário. Qualquer alteração necessária à disposição deverá ser 

solicitada autorização aos responsáveis. 

g) Na elaboração de trabalhos só poderão ser utilizados instrumentos perfurantes ou cortantes, 

solicitando ao balcão uma proteção para a mesa. 

i) Devem respeitar as indicações dos professores e funcionários a prestar serviço na BE. Caso isso não 

aconteça, serão convidados a sair ou, caso o desrespeito seja considerado grave, será, de imediato, feita 

a participação à Direção. 
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Todo o material, existente na BE, danificado pelos utilizadores, terá que ser  reposto pelos utilizadores ou 

respetivo Encarregado de Educação. 

 

1.2.1 Acesso à documentação 

A documentação está organizada de forma a permitir o livre acesso. Existem dois computadores que 

permitem a pesquisa online do catálogo informatizado, de todo o acervo. 

Toda a documentação está arrumada segundo a Classificação Decimal Universal (CDU) e identificada 

pelo código de cores afixado na BE, utilizado em todas as bibliotecas escolares e municipais do concelho 

de Vila Franca de Xira. 

 

1.2.2 Utilização do Fundo Documental 

São possíveis três formas de utilização dos documentos existentes na Biblioteca: 

a) Consulta presencial – para documentos em livre acesso, não exige qualquer formalidade. 

Os documentos depois de consultados deverão ser recolocados no local sinalizado para o efeito, nunca 

nas estantes. 

Os livros de banda desenhada e periódicos, que também se encontram em livre acesso, devem ser lidos, 

preferencialmente, na zona de leitura informal. 

b) Consulta nas salas de aula – pode ser feita consulta de todos os documentos, sendo a sua devolução 

feita após o final da aula. No caso da BE se encontrar encerrada, a entrega deverá ser feita à Assistente 

Operacional que se encontre no PBX. 

c) Consulta domiciliária – podem requisitar para consulta domiciliária todos os documentos à exceção de 

obras de referência (enciclopédias, dicionários, gramáticas, atlas), obras de elevado valor e raridade e 

obras em mau estado de conservação, que se encontram devidamente identificadas com um círculo 

vermelho na lombada. 

 

1.2.3 – Regras de empréstimo domiciliário  

a) As obras podem ser requisitadas por um período de dez dias úteis, dois títulos por leitor. 

b) Se necessário, esse prazo poderá ser renovado, por 3 vezes. 

c) No ato de devolução da(s) obra(s) requisitadas será entregue ao leitor um recibo devidamente 

carimbado, datato e autenticado com a rúbrica de um dos professores ou funcionários da equipa da BE. 

Este documento deverá ser guardado pelo leitor até ao final do 1º período do ano letivo seguinte. 

d)O não cumprimento dos prazos estabelecidos implica a impossibilidade de requisição de acordo com o 

número de dias de atraso. 

e) Em caso de sucessivos atrasos, o utilizador poderá ficar impedido de usufruir da possibilidade de 

empréstimo domiciliário, podendo o encarregado de educação vir a ser contactado para regularizar a 

situação. 

f)Em caso de perda ou dano de material, seja ele qual for, o utente deverá repor a mesma obra. Caso tal 

seja impossível, o utente deverá repor o dano com uma obra similar, indicada pelo Professor Bibliotecário. 

  g) O utilizador, que não repuser a obra perdida ou danificada, não poderá fazer novas requisições até à 

regularização da situação. 

h) A requisição, por parte do aluno, pode realizar-se até à última sexta-feira do mês de maio, já não 

havendo lugar para renovação. 

 

1.2.4. Utilização da Mediateca 

Regras de Utilização do Material/Equipamento 
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a) Nenhum equipamento ou material existente na Mediateca pode ser utilizado, sem autorização prévia. 

b) Existem duas zonas distintas para utilizar os PC, tal como se encontra referido na alínea e) do ponto 

1.2.  

c) Os utilizadores do equipamento informático não podem:  

 Alterar as configurações do computador; 

 Fazer downloads para o computador; 

 Instalar programas sem autorização do Professor Bibliotecário;  

 Copiar ficheiros de qualquer tipo de suporte de informação para o computador; 

 Utilizar os computadores para jogos, excepto, os que estiverem disponibilizados pelos 

professores, na plataforma moodle e apenas nos computadores destinados para esse efeito. 

 Ouvir música nos computadores ou outros sons que possam perturbar o normal funcionamento 

da biblioteca. 

d) O desrespeito por estas normas conduz a uma penalização que pode ir até à proibição total da 

utilização do respetivo equipamento ou do espaço da biblioteca;  

e) Os professores, sempre que desejem utilizar a Mediateca, em contexto de aula, devem combinar a 

atividade previamente; 

f) Os alunos/utilizadores, sempre que, a título particular, queiram utilizar algum computador devem 

inscrever-se junto do balcão de atendimento, fazendo-se sempre acompanhar do cartão de aluno;  

g) Junto de cada computador não podem estar mais de dois alunos, salvo exceções, devidamente 

autorizadas pelos responsáveis da biblioteca e apenas na zona de trabalho; 

h) Sempre que um utilizador identifique anomalias no computador deve transmiti-las. 

 

1.2.5 Videoteca  

a) Os televisores, aparelhos áudio ou vídeo e projector devem ser manipulados, apenas, pelos 

professores e pela assistente operacional; 

b) Poderão ser utilizadas todas as cassetes vídeo/DVD disponíveis na Biblioteca Escolar, desde que 

devidamente autorizados pelos professores e assistentes operacionais que cumprem funções na 

biblioteca; 

c) Existem dois televisores, um para visionamento de DVDs e outro para visionamento de cassetes vídeo. 

d) O utilizador dirige-se à estante, junto à zona audiovisual, onde se encontram cassetes vídeo e retira a 

caixa referente à cassete. No caso dos DVD procura o dossiê de títulos, que está colocado nessa mesma 

estante, e retira a mica que tem a capa do DVD pretendido. Em seguida, dirige-se ao balcão de 

atendimento, entrega a caixa ou mica e o seu cartão de aluno; 

e) Terminado o visionamento, o utilizador deverá dirigir-se à recepção, onde lhe é devolvido o cartão; 

d) Os professores, sempre que desejem utilizar a Videoteca, em contexto de aula, devem combinar a 

atividade previamente; 
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Direitos dos utilizadores da Biblioteca  

O utilizador tem direito a: 

a)Utilizar todos os serviços de livre acesso/acesso condicionado postos à disposição. 

b) Consultar, livremente, os catálogos informatizados e/ou impressos; 

c) Retirar das estantes os documentos em livre acesso; 

d) Participar em todas as atividades promovidas pela Biblioteca; 

e) Dispor de um ambiente propício à leitura e ao estudo; 

f) Apresentar críticas, sugestões ou reclamações. 

 

Deveres dos utilizadores da Biblioteca  

O utilizador tem deveres como: 

a) Cumprir as normas estabelecidas no presente documento, respeitando todas as recomendações e 

indicações transmitidas pela assistente operacional e pelos professores; 

b) Manter e devolver, em bom estado de conservação, os documentos que lhes são facultados; 

c) Cumprir os prazos estipulados para a devolução dos documentos requisitados; 

d) Preencher os impressos que oportunamente são apresentados para fins estatísticos e de gestão; 

e) Zelar por um ambiente propício ao trabalho; 

f) Manter limpo e arrumado o espaço e o mobiliário; 

 

 

DISPOSIÇÕES GERAIS 

1 – As normas mencionadas neste documento devem ser divulgadas a toda a comunidade educativa, no 

início de cada ano letivo. 

2 – A BE definirá, em cada ano letivo e em função do calendário escolar, uma data limite, para devolução 

de todas as obras requisitadas. A partir dessa data, não é permitido requisitar documentos para fora do 

espaço da BE. 

3 - A equipa da BE reserva-se o direito de solicitar a antecipação da devolução de qualquer 

documento/equipamento. 

4 - O plano de atividades e o plano de acção da BE deverão privilegiar sempre a partilha de recursos 

entre as escolas do agrupamento e o estabelecimento de parcerias, com instituições locais e regionais, 

tendo em vista a consecução dos objetivos traçados.  

5 - De todas as atividades realizadas no agrupamento e das quais resultem a produção de documentos 

com interesse histórico, didático ou pedagógico, sugere-se a entrega de uma cópia para arquivo e 

catalogação. 

6 - No final de cada ano letivo será elaborado um relatório de avaliação das atividades desenvolvidas 

pelas BE  

7 - O desrespeito destas normas pode acarretar a aplicação das seguintes medidas educativas 

disciplinares: 

a) Advertência (podendo o aluno, de acordo com a gravidade do seu comportamento, ser mandado 

sair do espaço da BE); 

b) À terceira advertência o diretor de turma e, consequentemente, o encarregado de educação, 

através do primeiro, serão informados do não cumprimento destas normas, por parte do aluno; 
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c) À quarta advertência o utilizador poderá ficar impedido de frequentar a biblioteca por um período 

de uma semana a um mês, de acordo com a gravidade do comportamento revelado. Esta 

situação será imediatamente comunicada à Direção e ao Diretor de Turma, a quem cumpre 

informar o Encarregado de Educação;  

d) Em casos muito graves de desrespeito das normas de funcionamento da BE o utilizador será 

encaminhado para a Direção, a qual aplicará as medidas que considerar adequadas a cada 

caso, de acordo com o Regulamento Interno do Agrupamento e do Estatuto do Aluno; 

e) Todas as medidas educativas disciplinares aqui previstas ficarão registadas num documento 

próprio da BE, sendo entregue um exemplar ao Diretor de Turma e à Direção. 

 

 


