_____________________________Escola Secundária Seomara da Costa Primo
REGULAMENTO DA BIBLIOTECA ESCOLAR
CENTRO DE RECURSOS EDUCATIVOS
1. O ESPAÇO – 
A Biblioteca / Centro de Recursos ocupa cerca de 150 m² do Pavilhão 1 e
funciona com espaços integrados: espaço de leitura e espaço de tecnologia
informática e audiovisual, agregados a outras salas contíguas ( Núcleo ÁudioVídeo, Núcleo Museológico, Centro Multimédia, Reprografia ).
ªÁrea de atendimento
ÄLeitura informal e de periódicos – 10 postos
Leitura de documentos impressos – 16 postos
2Leitura áudio – 8 postos
1Leitura vídeo – 2 postos
¤Leitura multimédia e ÞInternet – 12 postos
vTrabalho de grupo – 8 postos
Produção gráfica – 2 postos
1.1. No espaço de ÄLeitura informal e de periódicos o utilizador pode consultar,
em regime de livre acesso, livros de Banda Desenhada, Revistas (....... títulos)
e Jornais, diários e não só.
1.2. No espaço de Leitura de documentos impressos o leitor tem o direito de
consultar simultaneamente até três documentos – após a consulta, os
volumes são entregues à funcionária de serviço – não é permitida a saída da
Biblioteca de obras de referência, ou outras publicações devidamente
assinaladas.
1.3. No espaço de 2Leitura áudio o utilizador pode requisitar (através de
impresso próprio) aparelhos “Diskman” para audição de Cd’s.
1.4. No espaço de 1Leitura vídeo o utilizador dispõe de 2 televisores com vídeo
incorporado, que pode utilizar mediante a requisição de auscultadores
(através de impresso próprio).
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1.5. No espaço de ¤Leitura multimédia e ÞInternet o utilizador pode usufruir
de 12 postos de trabalho com acesso à Internet – e de mais 12 postos no Centro
Multimédia, com acesso à Internet por Banda Larga – ADSL.
1.6. O utilizador tem ao seu dispor 8 postos para realização de v Trabalho de
grupo.
1.7. No espaço de Produção gráfica o utilizador pode montar videogramas.
2. CONDIÇÕES DE ACESSO – 
2.1. Poderão ser leitores todos os membros da comunidade escolar ou qualquer
residente no Concelho da Amadora.
2.2. A admissão ao espaço da Biblioteca / Centro de Recursos está condicionada
ao preenchimento de formulário e à apresentação do “Cartão de Leitor” ou
“Cartão de Estudante”.
2.3. O Cartão de Leitor é atribuído gratuitamente no acto da matrícula.
2.4. A atribuição e renovação do Cartão de leitor para as pessoas que não façam
parte da comunidade escolar, será apreciada caso a acaso pela direcção da
Biblioteca / Centro de Recursos e pelo Conselho Executivo.
2.5. O Cartão de Leitor pode ser cancelado a qualquer momento se os leitores: não
cumprirem os seus deveres, ou desenvolverem quaisquer actividades que
entrem em contradição com as finalidades da escola e com o seu bom
funcionamento.
2.6. O nº máximo de utilizadores, no espaço de tecnologia informática e
audiovisual, está limitado a duas pessoas por computador.
2.7. Cada sessão tem a duração máxima de um hora.
2.8. Em igualdade de circunstâncias, têm preferência os utilizadores que
primeiro entreguem a ficha de utilização do equipamento devidamente
preenchida.
2.9. Os professores têm preferência sobre os demais utilizadores, desde que
pretendam realizar actividades com alunos e mediante marcação prévia.
2.10.

Se um professor ou professora, acompanhado por alunos, exceder a

lotação prevista, deve fazer uma reserva antecipadamente.

2

_____________________________Escola Secundária Seomara da Costa Primo

3. O FUNDO DOCUMENTAL – 
3.1. A Biblioteca / Centro de Recursos coloca à disposição dos seus utilizadores
um fundo documental em suporte livro, suporte não livro e suporte online.
a) Suporte livro L fundo literário nacional e estrangeiro L fundo
local L obras de referência (enciclopédias, dicionários, gramáticas,
etc) L fundo de literatura juvenil L publicações periódicas L fundo
pedagógico L fundo técnico L científico.
b)Suporte não livro ¯ Cd-Rom’s ¯ Vídeos ¯ Dvd’s ¯ Cd’s ¯
Diapositivos ¯ Dossiês temáticos (em fase de elaboração).
c) Suporte online @ bases de dados online @ links importantes a partir
da página da escola.
3.2 Tratamento da documentação / Disposição dos livros nas estantes.
a) Os livros estão organizados de acordo com a Classificação Decimal
Universal (CDU).
b) A cada classe foi atribuída uma cor para facilitar e tornar mais
rápida a pesquisa.
c) Classes de CDU.:
0 – Generalidades
1 – Filosofia / Psicologia
2 – Religião / Mito
3 – Ciências Sociais
5 – Matemática / Ciência
6 – Ciências Aplicadas
7 – Arte / Desporto
8 – Literatura
9 – Geografia / História
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4. OS SERVIÇOS– 
4.1. A BE/CRE presta os seguintes serviços aos seus utilizadores:
a) serviço de consulta presencial e empréstimo domiciliário,
b) serviço de informação e orientação aos leitores,
c) serviço de acesso à tecnologia informática e audiovisual,
d) serviço de fotocópias – este serviço implica uma requisição efectuada
junto da funcionária e cujo custo será estipulado em cada momento pelo
Conselho Executivo.
e) Os serviços de impressão feitos na sala são pagos:
Preços - Impressão a preto – 0,07 cêntimos
- Impressão a cores – 0,12 cêntimos
- Scanner de imagens – 0,50 cêntimos
-

O CRE disponibiliza disquetes ao preço de 0,50
cêntimos

5. FORMAS DE CONSULTA – 
5.1. A consulta de livros e publicações periódicas processa-se em regime de livre
acesso.
5.2. A consulta das obras realizar-se-á no espaço de leitura ou de tecnologia, ou
ainda no domicílio do leitor desde que a obra possa ser requisitada.
5.3. A preservação do património bibliográfico ou a salvaguarda dos interesses
dos utentes podem condicionar a consulta e empréstimo de determinadas
obras raras, dispendiosas ou de referência. Os pedidos relativos a obras desta
natureza serão decididos pela direcção de acordo com o Conselho Executivo.
5.4. Consulta presencial - todos os recursos documentais ( excepto os reservados )
podem ser consultados presencialmente pelos membros da comunidade
escolar não sendo necessário, para tal, que o utilizador esteja inscrito como
leitor.
5.5. Os documentos usados em consulta presencial deverão ser devolvidos às
funcionárias para posterior arrumação.
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5.6. A admissão ao espaço de leitura e ao espaço de tecnologia informática e
audiovisual, está condicionado ao nº de lugares disponíveis.
5.7. No acesso à Internet só serão permitidos os sites que, de algum modo, estejam
relacionados com os conteúdos programáticos das várias disciplinas ou
projectos.
5.8. Área de consulta audiovisual – este espaço é de livre acesso – os procedimentos
de requisição de material são semelhantes aos definidos para a Biblioteca –
após a consulta, os documentos visionados devem ser entregues no balcão de
atendimento.
5.9. É vedado aos utilizadores, no espaço da BE/CRE, o uso de pastas, malas,
embrulhos e abafos. Estes objectos deverão ser entregues à funcionária em
serviço e acondicionados em local próprio.
5.10.

Não é permitido falar em voz alta ou praticar quaisquer actos que

perturbem o sossego ou impeçam o bom funcionamento da BE/CRE. Se o
utilizador, depois de avisado pelas funcionárias, não se conformar com estas
disposições, será convidado a sair. Em caso de reincidência, poder-lhe-á ser
vedada a frequência da BE/CRE.
5.11.

Empréstimo domiciliário

-

o empréstimo domiciliário apenas é

permitido com a apresentação do cartão de leitor ou do Bilhete de Identidade.
O empréstimo domiciliário abrange todas as obras pertencentes ao fundo
documental, com excepção das obras reservadas, CD-ROM’s, diapositivos,
disquetes, cassetes de áudio e cassetes de vídeo.
5.12.

Cada leitor pode requisitar até três documentos, por um período

máximo de uma semana, podendo renovar o empréstimo por igual período de
tempo, caso não haja leitores em lista de espera.
5.13.

O não cumprimento dos prazos implica a impossibilidade de fazer

nova requisição até à entrega das espécies em atraso e o pagamento de uma
multa de 0,25 cêntimos por cada dia de atraso na entrega.
5.14.

No caso de o atraso na devolução dos documentos ser superior a um

mês, a Biblioteca notificará o leitor até duas vezes. No caso de a não
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devolução se manter, será enviada participação ao conselho Executivo que
notificará, de novo, a sua entrega.
5.15.

Quando haja necessidade de intervenção do Conselho Executivo para o

cumprimento do disposto, será cancelado de imediato o cartão de leitor.
5.16.

O leitor tem a possibilidade de fazer a reserva de obras que estejam

emprestadas a outro leitor.
5.17.

Em caso de extravio ou danificação irreparável da obra, será tomado

procedimento idêntico ao disposto nos pontos 5.13 e 5.14.
5.18.

Empréstimo para aula

-

os documentos da BE/CRE podem ser

emprestados para uso em aula. As condições para este tipo de empréstimo são:
a) o empréstimo será feito pelo período máximo de um dia;
b) as espécies serão devolvidas imediatamente após a sua utilização;
c) o atraso na devolução das mesmas implica impedimento de nova
requisição;
c) este tipo de empréstimo só é acessível a professores da escola.
6. NORMAS DIVERSAS – 
6.1. Todos os leitores e utilizadores devem conhecer e cumprir o presente
regulamento.
6.2. Aceitar e cumprir prontamente as orientações legítimas que lhes forem dadas
pelas funcionárias encarregues da BE/CRE, ainda que estas orientações
possam contrariar pontualmente disposições do presente regulamento.
6.3. Respeitar as regras de circulação e de comportamento estabelecidas e ou
afixadas.
6.4. O não cumprimento das orientações dadas pelos elementos do CRE
determina:
a) A ordem de saída do Centro de Recursos até ao final do dia em que se
verificou a ocorrência
b) A participação da ocorrência ao Director de Turma e/ou Conselho Executivo
consoante a natureza e a gravidade das situações.
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6.5. O utilizador deve comunicar imediatamente a perda ou o extravio do cartão
de leitor, ou de estudante, sob pena de ser responsabilizado por eventuais
utilizações fraudulentas por terceiros.
6.6. Manter em bom estado de conservação as espécies documentais que lhe são
facultadas, bem como fazer bom uso das instalações e equipamentos.
6.7. A deterioração, subtracção ou mutilação das espécies documentais, obrigará o
utilizador / leitor a repor a obra ou a reembolsar a BE/CRE de quantia
equivalente ao preço da publicação no mercado, à data do ocorrido.
6.8. Sempre que durante a utilização do equipamento informático se detecte
algum erro ou anomalia, ela deve de imediato ser comunicada.
6.9. É expressamente proibido:
a) Alterar a configuração de qualquer programa informático ou ficheiro
devidamente instalado;
b) Instalar ou copiar software (programas) sem consulta prévia da direcção da
BE/CRE;
c) Deteriorar ou alterar por qualquer forma os documentos;
d) Consumir alimentos (sandes, bolos, bebidas ou qualquer tipo de
guloseimas);
e) Usar telemóveis ou mochilas, assim como qualquer outro material, ou bem,
não estritamente necessário;
f) Praticar actos considerados ilícitos – tentativa de roubo, extravio ou
danificação de qualquer material, equipamento ou outro (implica a perda de
todos os direitos de utilização do CRE);
g) Usar, ou utilizar, consumíveis (disquetes, Cd-rm’s....) que não sejam
rastreados por um sistema de anti-vírus específico para este efeito;
h) Usar indevidamente o acesso à Internet (implica a pena de 1 mês de
interdição a este serviço).
6.10 Todos os leitores e utilizadores têm o direito de:
a) Dispor de um ambiente agradável e propício à fruição destes serviços;
b) Usufruir de todos os serviços prestados pelo centro de recursos;
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c) Aceder livremente aos documentos que pretendem consultar (ler, ouvir,
visionar ou requisitar para consulta domiciliária);
d) Solicitar o apoio dos professores e dos auxiliares em serviço sempre que
necessário;
e) Participar em todas as actividades promovidas pelo CRE;
f) Apresentar propostas, sugestões, críticas ou reclamações;
6.11 O horário de funcionamento deverá ser divulgado e afixado em locais bem
visíveis.
6.12 Mediante acordo do Conselho Executivo, poderá a BE/CRE celebrar acordos de
permuta e utilização conjunta de documentos com outras instituições.

6.13 Cabe aos professores e funcionários em serviço no Centro de
Recursos a tarefa de supervisionar o funcionamento e utilização das
salas e materiais, bem como tomar as medidas necessárias sempre
que ocorra qualquer anomalia.

Este centro funciona de segunda a sexta-feira,
entre as 9.00h e as 17.00h
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