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 As BE do 1º Ciclo do ensino básico: 

 

1.1 Caracterização: 

 

1.1.1 EB 1/JI da Quinta da Vala 

A EB1/JI da Quinta da Vala encontra-se situada no centro da cidade de Alverca, numa zona que possui 

grande densidade populacional. 

Esta escola tem uma biblioteca escolar integrada no programa RBE desde1999, a funcionar no piso 0 do 

bloco onde é leccionado o 1º CEB. É um espaço amplo, gerado de uma adaptação de um edifício do 

plano dos centenários, sendo constituído por zonas funcionais e obedecendo às zonas normais de 

funcionamento: 

 Acolhimento/Receção, com uma secretária e computador, um armário de arquivo grande e 

outro pequeno; É a zona onde se procede a empréstimos, impressão de documentos, 

esclarecimento e encaminhamento de utilizadores, organização e difusão de informação em 

todos os suportes. 

 Leitura Formal e Leitura Informal, com sete mesas, onde os utilizadores podem usufruir da 

leitura de livros do seu interesse e da leitura de revistas e jornais;  

 Multimédia, com 4 computadores ligados à Internet e em rede, para os utilizadores; 

 Ludoteca, espaço de jogos: zona vocacionada para atividades de carácter mais informal, tais 

como jogos lúdicos e/ou didácticos e trabalhos plásticos( colagens, montagens de trabalhos 

para exposição, etc.)  

 Videoteca, zona equipada com um televisor, vídeo e leitor de DVD, onde os utilizadores 

podem ver vídeo e ouvir música.  

A animação de histórias é realizada na zona de acolhimento, e numa sala contígua. 

Esta BE dispõe também de uma pequena arrecadação. 

 

 

1.1.2 EB 1 nº 4 de Alverca 

A Escola Básica 1 Nº4 de Alverca, está situada no Bairro de Habitação Social da Chasa, e a sua 

criação resultou da necessidade de dar resposta ao crescimento da população escolar naquela zona. 

Este Bairro, de elevada densidade populacional apresenta uma população activa com um nível sócio-

económico médio/baixo. 

Esta escola tem uma biblioteca escolar integrada no programa RBE desde 2000, a funcionar no 

piso -1. É um espaço amplo, gerado de uma anexação de várias salas por zonas funcionais, obedecendo 

às zonas normais de funcionamento: 

 Acolhimento/Receção, com uma secretária e computador e um armário de arquivo; É a zona 

onde se procede a empréstimos, impressão de documentos, esclarecimento e 

encaminhamento de utilizadores, organização e difusão de informação em todos os 

suportes. 

 Leitura Formal e Leitura Informal, com três mesas, onde os utilizadores podem usufruir da 

leitura de livros do seu interesse e da leitura de revistas e jornais;  

 Multimédia, com 3 computadores ligados à Internet e em rede, para os utilizadores; 
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 Ludoteca, espaço de jogos: zona vocacionada para atividades de carácter mais informal, tais 

como jogos lúdicos e/ou didácticos e trabalhos plásticos (colagens, montagens de trabalhos 

para exposição, etc.)  

 Áudio e Vídeo, zona equipada com um televisor, vídeo e leitor de DVD, onde os utilizadores 

podem ver vídeo e ouvir música.  

A animação de histórias é realizada na zona da Ludoteca, e numa sala contígua chamada sala 

de animação, espaço também utilizados para a realização de encontros e de outras atividades 

relacionadas com a dinâmica da biblioteca.  

 

1.1.3 EB 1/JI de Malva Rosa 

A EB 1/JI da Malva Rosa está situada num novo Bairro Urbano, ainda em crescimento. 

Esta escola tem uma biblioteca escolar integrada no programa RBE desde 2010, a funcionar no 

piso 0 do bloco onde é leccionado o 1º CEB. É um espaço amplo, construído de origem para funcionar 

como biblioteca escolar, obedecendo às zonas normais de funcionamento: 

 Acolhimento/Receção, com uma secretária e computador e um armário de arquivo; É a zona 

onde se procede a empréstimos, impressão de documentos, esclarecimento e 

encaminhamento de utilizadores, organização e difusão de informação em todos os 

suportes. 

 Leitura Formal e Leitura Informal, com oito mesas, onde os utilizadores podem usufruir da 

leitura de livros do seu interesse e da leitura de revistas e jornais;  

 Multimédia, com 3 computadores ligados à Internet e em rede, para os utilizadores; 

 Ludoteca, espaço de jogos: zona vocacionada para atividades de carácter mais informal, tais 

como jogos lúdicos e/ou didácticos e trabalhos plásticos (colagens, montagens de trabalhos 

para exposição, etc.)  

 Áudio e Vídeo, zona equipada com um televisor, leitores de vídeo e de DVD, onde os 

utilizadores podem ver vídeo e ouvir música.  

 

 

1.4 Utilização: 

1.1.1Acesso 

Para utilizar as Bibliotecas do 1º CEB é necessário obedecer às seguintes Condições de Acesso: 

a) Têm acesso às BE, a título ordinário, os membros do corpo docente e discente e os funcionários do 

Agrupamento de Escolas Pedro Jacques de Magalhães 

b) Podem ainda ser admitidas à frequência da BE outras pessoas devidamente autorizadas pela Direção, 

com conhecimento do coordenador da BE. 

c) O acesso à BE pelos alunos só poderá ocorrer na presença de um responsável pelo espaço e carece 

de inscrição; 

d) O professor de turma poderá dirigir-se à BE na ausência do professor bibliotecário, tendo, para isso, 

que o informar com 48 horas de antecedência, preenchendo par o efeito ficha própria constante no dossiê 

de utilização da BE, onde indicará a data e forma de utilização;  

e) Os livros podem ser requisitados durante o dia letivo de acordo com um horário de empréstimo. Os 

livros requisitados poderão estar na posse do aluno durante o período de uma semana, e na posse de 

professores e funcionários durante o período de duas semanas. 

e) Aos professores é permitido o empréstimo de outros documentos para além do documento impresso; 
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f) Não é permitida a requisição de todos os documentos assinalados com o símbolo de interdição, definido 

por um círculo cor-de-laranja ou vermelho, já que estes materiais têm que estar em permanente 

disponibilidade. 

g) O utilizador deve zelar pela conservação do material utilizado. 

h) Pretende-se a utilização livre e espontânea do espaço, quer individualmente ou em grupo. 

i) O aluno poderá proceder a este tipo de utilização de acordo com horário definido no início de cada ano 

letivo; 

j) Poderá, eventualmente, ser distribuído ao aluno um “passaporte de leitura”, para que registe os livros 

que requisitou e as suas visitas à BE; 

l) Em cada biblioteca há uma lotação máxima de 30 alunos, devendo o utilizador fazer a sua inscrição na 

zona de receção, mediante cartões próprios e limitados para cada zona funcional. 

 

1.1.2 Leitura 

a) O acesso à consulta / visionamento / audição de documentos na BE far-se-á mediante a apresentação 

do cartão de leitor/ professor / funcionário ou cartão de utilizador, caso este seja instituído.  

b) Os utilizadores ocupam os espaços destinados à leitura apenas com os materiais necessários ao seu 

trabalho.  

c) Terminada a utilização/consulta dos documentos, devem os utilizadores colocar os mesmos em cestos 

e caixas de álbuns, para serem devidamente arrumados.  

d) O leitor/utilizador é responsável por qualquer estrago, que não resulte do seu uso normal, nos 

equipamentos/documentos/suportes da informação, enquanto estiverem em seu poder.  

e) Os utilizadores devem chamar a atenção da equipa educativa em serviço na BE para os estragos que 

encontrem em qualquer documento ou equipamento.  

f) Os leitores não devem colocar documentos abertos uns sobre os outros, escrever sobre os livros, 

escrever notas marginais, sublinhar, ou fazer qualquer sinal ou marca.  

g) A equipa educativa da BE esforçar-se-á por estar à disposição dos utilizadores para os orientar na 

busca temática relativa aos trabalhos que vêm realizar.  

h) A zona de leitura é fundamentalmente para trabalho pessoal, devendo os seus utilizadores manter um 

clima de silêncio e tranquilidade. 

 

1.1.3 Multimédia 

a) É permitida a presença de um máximo de 8 alunos nesta zona (2/3 por computador) 

b) O aluno terá que aguardar que um dos responsáveis ligue e aceda aos programas e software 

pretendidos pelo utilizador; 

c) O utilizador não pode ligar/desligar o computador e inserir/retirar cd-rom’s do mesmo; 

d) O utilizador deve zelar pela boa manutenção e conservação dos equipamentos.  

e) O aluno só poderá aceder à Internet durante o Livre Acesso, utilizando os sítios previamente acordados 

pelo professor responsável. 

f) Durante a utilização com a sua turma o professor será responsável pela utilização dos equipamentos e 

do serviço de Internet.   

g) Para imprimir qualquer documento ou fazer download, deverá ser solicitada autorização ao professor 

que acompanha o aluno, que facultará o papel necessário. 

h) Durante o livre acesso à BE o aluno não poderá recorrer ao serviço de impressão. 
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1.1.4 Videoteca 

a) Os televisores, aparelhos áudio ou de vídeo só podem ser utilizados pelos Professores e pelo 

funcionário da biblioteca; 

b) O primeiro aluno do dia a usar esta zona em regime de livre acesso escolhe o filme do dia; 

 

1.1.5 Ludoteca 

a) O utilizador deverá manter uma postura de cordialidade, evitando conflitos e discussões; 

b) No final, arrumar o jogo no seu devido lugar, verificando a existência de todas as peças integrantes do 

jogo e o bom estado do mesmo; 

 

1.1.6 Empréstimo: Domiciliário/Sala de aula/ Inter-Bibliotecário 

Os empréstimos são registados através do software DocBase, estando apenas habilitados para o fazer os 

professores bibliotecários, os docentes e funcionários da equipa. 

 

Empréstimo de sala de aula:  

a) O professor deverá proceder à requisição do material atempadamente, ou à sua reserva, tendo em 

conta a utilização do material por outros.  

b) Poderá ter na sua posse esses mesmos documentos durante 14 dias. 

c) O empréstimo de dicionários e enciclopédias só será efectuado para utilização na sala de aula, 

mediante requisição do docente e apenas durante o dia da requisição. 

 

Empréstimo Domiciliário:  

a) Todos os alunos de cada escola recebem um cartão de leitor, a apresentar sempre que pretenda 

requisitar fundo documental da BE. 

b) O Empréstimo Domiciliário a alunos abrange apenas livros, não assinalados com um círculo 

vermelho/laranja na sua lombada. 

c) O empréstimo não deverá exceder o limite máximo de sete dias, renovável por duas vezes 

d) Durante as interrupções letiva poderão ser requisitados dois livros. 

e) O não cumprimento das datas limites de entrega das obras por parte dos seus utilizadores será punida 

com uma coima: 

Até 7 dias – impossibilidade de requisição até 7 dias 

De 7 a 14 dias – impossibilidade de requisição até 14 dias 

Mais que 14 dias, impossibilidade de requisição por igual n.º de dias e de requisição nas 

interrupções letiva; 

f) Caso os livros não sejam entregues em nenhuma das datas mencionadas ou apareçam danificados, o 

requisitante em causa terá de o substituir por um livro igual. Caso não seja possível, deverá o Professor 

Bibliotecário sugerir ao Encarregado de Educação uma obra equivalente. O aluno só poderá voltar a 

requisitar livros quando a situação estiver regularizada; 

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

havendo lugar para renovação. 
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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; 

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 o espaço e o mobiliário; 

g) Respeitar as ordens e indicações transmitidas pela assistente operacional e pelos professores; 

h) Indemnizar as BE e Bibliomanias pelos danos ou perdas que forem da sua responsabilidade. 

 

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 objectivos traçados.  

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

com interesse histórico, didáctico ou pedagógico, deverá ser entregue 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 pelas normas de funcionamento da BE pode acarretar a aplicação das seguintes 

medidas: 

a) Advertência, podendo dar origem à saída momentânea do aluno do espaço da BE;   

b) À terceira advertência o professor titular e, consequentemente, o encarregado de educação, 

através do primeiro, serão informados do não cumprimento destas normas, por parte do aluno; 

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 Coordenadora de Estabelecimento e ao Professor 

Titular, a quem cumpre informar o Encarregado de Educação;  
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d) Em casos muito graves de desrespeito das normas de funcionamento da BE, a situação será 

reportada à 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 aqui previstas ficarão registadas num documento próprio da BE, sendo 

entregue um exemplar ao Professor Titular e ao Coordenador de Estabelecimento. 

 

 


