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Cumprindo uma tradição de apoio às escolas por parte da autarquia, numa tentativa de compensar a falta 

de um espaço dinamizador de promotor de hábitos de leitura, a Divisão de Bibliotecas tem vindo a 

desenvolver o projeto Bibliomanias, que apoia, principalmente, as escolas do 1º ciclo com menos de 50 

alunos que não se podem candidatar à RBE, e que se encontram geograficamente mais isoladas. 

O projeto funciona desde 1999 e à semelhança das bibliotecas escolares o SABE apoia técnica e 

logisticamente, dando consultadoria e fazendo o tratamento documental de todo o acervo adquirido. 

A montagem deste espaço também obedece a critérios como a ocupação de um canto de uma sala de 

aula, ou de um espaço comum à escola de fácil acesso. A bibliomania é composta por: uma estante de 

livros de literatura (infantil, juvenil e banda desenhada), uma estante de livros informativos, alguns cd rom, 

uma caixa de álbuns e dois sofás individuais. 

Um dos grandes objetivos deste projeto é a criação de hábitos de leitura das crianças, proporcionando-

lhes o empréstimo domiciliário. 

 

1.1 Caracterização 

  

1.1.1 EB 1 nº 3 de Alverca 

A EB 1 nº 3 de Alverca fica situada na zona limítrofe norte da cidade de Alverca, Várzea do Brejo. O 

edifício obedece ao Plano de Construção Centenário Urbano e foi construído em 1979. Projetado em dois 

pisos alberga duas salas de aula. 

Esta escola possui ainda instalações anexas pré-fabricadas onde funciona o refeitório. 

A bibliomania encontra-se situada no 1º andar. Neste espaço decorrem, pontualmente, actividades 

recreativas e culturais. 

O espaço envolvente à área coberta da escola, utilizado como recreio, é de boa dimensão e com grande 

implantação de árvores, que lhe dão uma característica natural e saudável. 

 

  

1.1.2 JI de Calhandriz 

 Esta escola fica situada na freguesia de Calhandriz e dista cerca de 6 quilómetros da escola sede. 

A escola encontra-se, assim, integrada em meio rural, sendo composta por uma sala de pré escolar, uma 

sala multiusos, um gabinete, uma sala de refeições e uma pequena sala contígua onde se encontra 

instalada a bibliomania. 

 

1.2 Utilização: 

 

1.2.1 Acesso 

Para utilizar as bibliomanias é necessário obedecer às seguintes Condições de Acesso: 

a) Têm acesso às bibliomanias, a título ordinário, os professores bibliotecários e outros membros do 

corpo docente e discente das escolas onde se encontram integradas.  

b) Podem ainda ser admitidas à sua frequência outras pessoas devidamente autorizadas pela Direcção, 

com conhecimento do coordenador da BE. 

c) O acesso à bibliomania pelos alunos só poderá ocorrer na presença de um responsável pelo espaço; 

d) O professor de turma poderá dirigir-se à bibliomania na ausência do professor bibliotecário; 

e) Os livros podem ser requisitados no dia em que o professor bibliotecário responsável visita a 

bibliomania; 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 até 30 dias. 
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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) Poderá, eventualmente, ser distribuído ao aluno um “passaporte de leitura”, para que registe os livros 

que requisitou; 

 

 1.2.2 Empréstimo: Domiciliário/Sala de aula 

Os empréstimos são registados manualmente em grelha própria pelo professor bibliotecário e/ou pelo 

professor de turma 

 

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

vermelho/laranja na sua lombada. 

b) O empréstimo será efectuado para o uso do documento durante 30 dias na sala de aula. O professor 

de turma poderá permitir a sua requisição para a casa, não devendo o empréstimo, neste caso, exceder o 

limite máximo de sete dias. 

c)Durante as interrupções lectivas não poderão ser requisitados documentos. 

d) 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; 
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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 actividades 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 lectivo 

2 – A BE definirá, em cada ano lectivo 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 actividades 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 actividades 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 lectivo será elaborado um relatório de avaliação das actividades desenvolvidas 

pelas BE. 

 

 


