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ANEXO V – REGULAMENTOS DAS BIBLIOTECAS ESCOLARES/CENTRO DE RECURSOS 
 

CENTRO DE RECURSOS POETA JOSÉ FANHA 
 
Introdução 
 
1. O Centro de Recursos Poeta José Fanha é um espaço multimédia, para consulta e produção de 

documentos em diferentes suportes (papel, áudio, vídeo, informático) e de livre acesso a alunos, 
professores e funcionários, podendo, ainda, ser utilizado por outros elementos da comunidade escolar, 
após concedida autorização. 

  
Áreas funcionais 
 
1. O Centro de Recursos Poeta José Fanha, localizado no primeiro piso do edifício principal da escola, com a 

lotação máxima de 60 alunos, correspondente aproximadamente a duas turmas, é constituído pelas 
seguintes  áreas funcionais: 
a) Acolhimento – local de apoio aos utilizadores;  
b) Leitura informal – zona para leitura, preferencialmente, de periódicos e álbuns de banda desenhada; 
c) Consulta de documentação: 

impressa – consulta de documentos escritos, preferencialmente monografias; os alunos poderão aqui 
desenvolver trabalhos de grupo, nas mesas destinadas ao efeito; 
vídeo – subdivide-se em dois espaços que possibilitam, um, a consulta de cassetes vhs e, outro, a 
consulta de dvd; 

d) Consulta e produção multimédia – destinada a consulta e produção de trabalhos em forma 
electrónica, pela utilização de computadores e consulta de cd rom, dvd e internet; 

e) Lúdica- os alunos poderão utilizar os jogos permitidos para este recinto; 
f) “Cantinho do Estudo” – nesta zona, conforme o horário afixado, os alunos encontrarão professores 

disponíveis para os apoiarem individualmente no âmbito de diversas disciplinas;  
g) Gabinete de trabalho – sala anexa ao espaço do Centro de Recursos, destinada ao desenvolvimento 

de tarefas que se prendem com as actividades de organização e gestão do centro de recursos, 
nomeadamente: tratamento documental, produção de material gráfico, reuniões, restauro e inclui o 
depósito de material pertencente ao  fundo documental. 

 
Direitos 
 
1. O utente tem direito a: 

a) circular em todo o espaço público do Centro de Recursos; 
b) utilizar todos os serviços de livre acesso/ acesso condicionado postos à disposição; 
c) retirar das estantes/ expositores os documentos que pretende ler/consultar; 
d) requisitar das estantes /expositores os que pretende ouvir, visionar ou jogar; 
e) consultar livremente os catálogos manuais ou automatizados disponibilizados; 
f) retirar das estantes os documentos que pretende requisitar para empréstimo domiciliário; 
g) apresentar sugestões (críticas, propostas e reclamações). 

 
Deveres 
 
1. O utente tem como deveres: 

a) cumprir as normas estabelecidas no presente regulamento; 
b) manter em bom estado de conservação os documentos que lhe foram facultados, bem como fazer 

bom uso das instalações e dos equipamentos, 
c) preencher os impressos que oportunamente possam ser  apresentados, para fins estatísticos e de 

gestão; 
d) cumprir o prazo estipulado para a devolução dos documentos requisitados para leitura domiciliária; 
e) indemnizar o Centro de Recursos pelos danos ou perdas que forem da sua responsabilidade, 
f) acatar as indicações que lhe forem transmitidas pelos professores e funcionários. 
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2. O pessoal que presta atendimento (professores, funcionários, alunos monitores), além da equipa de 
coordenação, devem zelar para que exista um ambiente calmo e silencioso, próprio à consecução dos 
objectivos definidos para este espaço, intervindo sempre que necessário para a sua manutenção. 
 

Normas gerais de acesso e funcionamento 
 
1. O horário de funcionamento deste espaço será definido e aprovado anualmente. 
2. No horário de funcionamento estarão disponíveis uma auxiliar de acção educativa, professores e alunos-

monitores, que prestarão apoio aos utentes. 
3. Sempre que se enderece o convite aos alunos para colaborarem como alunos-monitores no Centro de 

Recursos, os mesmos serão sujeitos a uma formação prévia e estarão sempre acompanhados aquando do 
desenvolvimento das suas tarefas. O  Coordenador poderá suspender a qualquer momento a colaboração 
destes alunos, se considerar que esta não respeita os objectivos definidos para a biblioteca escolar. 

4. Os sacos e mochilas devem ser colocados, à entrada, no espaço identificado para o efeito. 
5. Não é permitido comer ou beber neste espaço, tal como usar o telemóvel. 
6. A aparelhagem áudio, que existe no espaço de leitura informal, só poderá ser utilizada no âmbito de aulas 

ou de qualquer outra actividade promovida no espaço do Centro de Recursos que assim o justifique. 
7. Deve ser respeitada a sinalização das portas: uma destina-se à entrada e outra à saída. 
8. O ambiente deste local deve ser calmo e tranquilo. 
9. Qualquer problema detectado na utilização dos equipamentos deverá ser comunicado de imediato ao 

funcionário ou professor que presta atendimento, que o registará se a gravidade o exigir. 
10. Os utentes têm livre acesso às estantes  e aos expositores. Para manter os fundos em perfeita 

organização, estes não devem ser arrumados (à excepção dos jogos), mas depositados no local próprio 
para o efeito. 

11. O acesso à  internet só poderá ser feito para pesquisar informação e, em casos que o justifiquem e após 
autorização do funcionário ou do professor que presta atendimento, para consulta de correio electrónico, 
nomeadamente no âmbito da realização de trabalhos escolares. 

12. Não é permitida a alteração dos ficheiros, programas e sistemas informáticos existentes. 
13. Não é permitida a instalação de quaisquer programas, jogos ou ficheiros sem a autorização prévia do órgão 

de gestão. 
14. No caso de ocorrer, durante o período do intervalo, um elevado índice de afluência ao espaço, será dada 

prioridade aos alunos que tencionem desenvolver actividades relacionadas com trabalhos solicitados pelos 
professores. 

 
Requisição do espaço e/ou material 
 
Espaço 
 
1. O espaço do Centro de Recursos poderá ser requisitado para aulas, com a antecedência de 48 horas; 

contar-se-á sempre com a presença de elementos de apoio ao Centro. 
2. A fim de que a requisição do espaço não inviabilize o normal funcionamento do Centro de Recursos, e caso 

o(s) professor(es) acompanhantes da turma concordem, o mesmo poderá continuar aberto aos outros 
utilizadores. As requisições para aula não poderão exceder os 90 minutos por turno. 

  
Material (disposições gerais) 
 
1. Não poderão ser requisitados para utilização domiciliária: os livros assinalados com um círculo vermelho 

nas lombadas (dicionários, enciclopédias, atlas, gramáticas, livros de grande valor material, ou de difícil 
substituição) cd, cd-rom, dvd, vídeos, jogos, disquetes ou  pen-drives. 

2. O material referido no ponto anterior poderá ser requisitado para aula, desde que devidamente devolvido no 
próprio dia, após a sua utilização. 

3. Excepcionalmente, os materiais referidos no ponto 1 poderão ser requisitados para casa sob autorização do 
Coordenador do Centro de Recursos. 

4. No momento da requisição, o utente deverá comprovar a sua identidade através de Bilhete de Identidade 
ou cartão escolar. 

5. Quando se requisita material para aula ou reprografia, dever-se-á deixar um documento identificativo no 
Centro de Recursos, que será devolvido após o retorno do material. 

6. O desrespeito pelo prazo de devolução do material requisitado está sujeito a sanções previstas na lei geral. 
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Livro 
 
1. Só os livros destinados a utilização domiciliária, em aula ou para fotocópias é que necessitam de 

requisição. 
2. Os livros para leitura ou consulta no Centro de Recursos poderão ser utilizados livremente, desde que cada 

utente não utilize mais do que três obras simultaneamente. Para manter os fundos em perfeita organização, 
não devem ser arrumados, mas depositados no local próprio para o efeito. A sua reposição no lugar é da 
exclusiva competência do(a) funcionário(a), professor ou aluno-monitor. 

3. Podem ser requisitadas pelos alunos, para leitura domiciliária, monografias.  
4. A requisição para leitura domiciliária faz-se através de módulo de empréstimo / folha de requisição, 

podendo os utilizadores requisitar o máximo de dois livros simultaneamente, por um período de quinze dias, 
renovável. 

5. Se o utente exceder os prazos estabelecidos para o empréstimo, será avisado e posteriormente 
comunicado ao encarregado de educação, no caso do leitor ser menor, para fazer a entrega com a maior 
brevidade. Em caso de perda ou dano é obrigado a proceder à sua substituição por um exemplar em bom 
estado ou ao seu pagamento integral. 

6. Podem ser solicitadas, pelos docentes, requisições temporárias de livros para a sala de aula. O prazo de 
requisição é de um mês, renovável por mais um mês. A sua continuidade, após o prazo estipulado, deverá 
ser autorizada pelo Coordenador do Centro de Recursos, dependendo, nomeadamente, do facto de outros 
docentes necessitarem do mesmo título.  

 
Áudio 

 
1. Os cd deverão ser seleccionados no expositor ou através do catálogo e,   posteriormente, requisitados 

junto do professor ou do funcionário de apoio.  
2. Os utentes requisitam também os leitores de cd. Poderão circular com os mesmos pelas diferentes zonas 

do Centro de Recursos. 
 
Audiovisual  

 
1. As cassetes vhs e dvd deverão ser seleccionados no expositor ou através do catálogo e, posteriormente, 

requisitados junto do professor ou do funcionário de apoio. 
2. A utilização de equipamento vídeo para visionamento do material referido no ponto anterior pressupõe 

sempre a requisição e utilização de auscultadores.  
3. Os vídeos/ dvd sobre educação sexual só poderão ser requisitados por professores. 
 
Multimédia 

 
1. A utilização dos computadores é feita mediante requisição. 
2. Cada computador só poderá ser utilizado por um utente de cada vez. Caso se trate de um trabalho de 

grupo, devidamente justificado, poderá ser utilizado por dois utentes.  
3. Os utentes com trabalhos escolares por realizar no computador terão prioridade sobre os outros. Se 

houver outros utentes à espera, cada computador só poderá ser utilizado 40 minutos.  
4. Os utentes que estejam a utilizar jogos no computador não poderão exceder os 20 minutos de utilização 

diária, cedendo, então, o lugar a outro utente. 
5. Os cd-rom e dvd deverão ser seleccionados através de catálogo ou no expositor e, posteriormente, 

requisitados junto do professor ou do funcionário de apoio. 
6. O acesso à Internet só poderá ser feito para pesquisar informação. 
7. Não é permitida a alteração de ficheiros, programas e sistemas informáticos existentes. 
8. Não é permitida a instalação de quaisquer programas, jogos ou ficheiros sem autorização prévia da 

comissão executiva. 
9. A impressão de textos ou imagens a cores ou a preto e branco será paga pelo utente; a quantia será 

definida pelo órgão de gestão, após ouvido o Conselho Pedagógico. 
10. Será, anualmente, disponibilizada uma pen-drive por turma, com uma pasta aberta para cada aluno. Os 

alunos requisitam-na junto do atendimento, deixando o seu cartão de aluno. Poderão levar a pen-drive 
para o Giga-estudo ou para a sala de aula, sendo obrigatória a devolução no próprio dia. 
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Jogos 
 
1. Os jogos disponíveis na zona lúdica deverão ser seleccionados, retirados da estante e, posteriormente, 

requisitados junto do professor ou do funcionário. 
2. Quando foram devolvidos, o professor ou o funcionário de apoio verificarão o seu estado e o utente arruma-

los-á novamente no espaço, segundo a classificação organizada. 
3. Os jogos que suscitem maior ruído e que se encontram devidamente assinalados só poderão ser utilizados 

fora do espaço do Centro de Recursos, após requisição. 
 

Aulas de substituição 
 
1. O espaço do Centro de Recursos só será utilizado para aulas de substituição nas seguintes situações: 

a) caso o professor o tenha previsto no plano de aula de substituição; 
b) quando não houver professor disponível; 
c) quando não houver sala disponível. 

2. O número de turmas não poderá ultrapassar o previsto na lotação deste espaço. 
 

Incumprimento do Regulamento 
 

1. Os utentes que não cumpram com o estipulado pelo presente regulamento, serão alvo das medidas 
educativas disciplinares que seguidamente se discriminam: 
a) o utente que incumprir o estipulado no presente regulamento, será advertido oralmente; 
b) no caso do incumprimento, a que se refere a alínea anterior, ser premeditado ou repetido, o utente será 

advertido e/ou convidado a abandonar o local, sendo feita participação escrita ao Coordenador do 
Centro de Recursos. Será feita participação ao Director de Turma, caso o utente seja aluno; 

c) a reincidência dará ligar a suspensão de frequência por um período a determinar, consoante a 
gravidade, não excedendo um ano lectivo; 

d)  o período  a que se refere a alínea anterior será decidido pelo Coordenador (a) do Centro de Recursos 
, ouvido o órgão de Gestão. 

2. A advertência oral, prevista na alínea a), só será aplicada nos casos em que não se verifique desrespeito 
pelas pessoas responsáveis pelo Centro de Recursos. 

3. Além das medidas previstas no presente artigo, serão aplicadas as medidas previstas no Regulamento 
Interno do Agrupamento e legislação nacional em vigor. 
 

Medidas de recurso 
 
1. Os utentes a quem seja aplicada a medida prevista na alínea c) do artigo anterior poderão recorrer ao órgão 

de gestão. 
 
Omissões 
 
1. Qualquer situação omissa neste regimento é da competência do Coordenador do Centro de Recursos, após 

consulta aos órgãos competentes, nomeadamente: equipa coordenadora, órgão de gestão e/ou Conselho 
Pedagógico. 

 

 

 

 


