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REGULAMENTO DA LUDOBIBLIOTECA 
DA EB1 LI AREIA GUINCHO 

 
Artigo 1.º 
DEFINIÇÃO 
 
A Ludobiblioteca de EB1 de Areia-Guincho é uma biblioteca escolar de uso partilhado,  
aberta à comunidade de acordo com as determinações deste regulamento, e cuja planta  
se encontra em anexo. Encontra-se dividida em cinco zonas funcionais de características 
diferentes: 
 
1 – Área de Trabalho Técnico/Acolhimento. 
 
2 – Área de Leitura/Pesquisa: 

 Área de trabalho de grupo; 

 Área de leitura individual; 

 Área para consulta de documentação. 
 

3 – Área de Leitura Informal: leitura de publicações periódicas e banda desenhada. 
 
4 – Área Audiovisual/Multimédia. 
 
5 – Área de atividades lúdicas. 
 
 
Artigo 2.º 
OBJETIVOS 
 
1. Motivar as crianças/jovens e a população em geral para a frequência das Bibliotecas. 
2. Desenvolver nos utilizadores competências e hábitos de trabalho baseados na 
consulta, tratamento e produção de informação, tais como: seleccionar, analisar, 
criticar e utilizar documentos; desenvolver um trabalho de pesquisa ou estudo, 
individualmente ou em grupo. 
3. Proporcionar à comunidade um espaço aberto de utilização da biblioteca. 
4. Promover atividades de animação/formação em articulação com todos os 
elementos da comunidade educativa e em condições específicas com outros 
elementos da sociedade. 
5. Apoiar o desenvolvimento do projeto educativo do agrupamento de escolas de 
Cascais. 
 



 
 
Artigo 3.º 
HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO 
 
Público escolar, período letivo 
De terça a sexta, das 10h30 às 13h e das 14h às 17h30 
(À segunda-feira aberta apenas para atividades dinamizadas pelo professor titular de 
turma e atividades de enriquecimento curricular e CASE) 
 
Comunidade, período letivo 
Sábados, das 10h30 às 13h e das 14h às 17h30. 
 
Interrupções letivas 
De terça a sexta, 10h30 às 13h e das 14h às 17h30. 
 
Encerra em durante o mês de Agosto, nos feriados, e no sábado que antecede o 
Domingo de Páscoa, e no dia 24 de Dezembro. 
 
 
Artigo 4.º 
ATIVIDADES A PROMOVER PELA BIBLIOTECA 
 
1 – Atividades de Gestão e Organização 
1.1. Definição da política de aquisição do fundo documental. 
1.2. Enriquecimento permanente do seu fundo documental através das várias 

modalidades de aquisição. 
1.3. Registo, Catalogação, Classificação e Cotação de todas as novas entradas 

adquiridas ou oferecidas. 
1.4. Divulgação do fundo existente, com vista ao melhor conhecimento pelos 

utilizadores dos recursos que têm à sua disposição. 
 
2 – Atividades de Dinamização 
2.1. Promoção de exposições, sessões de leitura, concursos, colóquios e outras 
atividades de dinamização e animação cultural, em colaboração com as diferentes 
Estruturas de Orientação Educativa da Escola e da Comunidade. 
2.2. Promoção de atividades de intercâmbio com outras bibliotecas e/ou com 
entidades e organismos culturais locais/regionais/nacionais/internacionais. 
 
 
Artigo 5.º 
CONDIÇÕES DE ACESSO E PERMANÊNCIA 
 

1. A Biblioteca pode ser utilizada por toda a comunidade local e por todos os 
cidadãos que eventualmente visitem o concelho e pretendam usufruir das 
ofertas deste espaço. 

2. A Biblioteca pode ser utilizada para os seguintes fins: 



 Atividades relacionadas com o livro/leitura. 

 Investigação/trabalho em grupo. 

 Utilização de material audiovisual/multimédia. 

 Orientação para o estudo. 

 Atividades de dinamização e animação cultural. 
3. A lotação da biblioteca é de 45 lugares e não poderá ser excedida. 
4. Os utilizadores menores de sete anos deverão estar permanentemente 

acompanhados por um adulto. 
5. O acesso dos utilizadores é objeto de registo pela equipa da biblioteca, 

mediante o fornecimento de um documento de identificação. 
 
Artigo 6.º 
DIREITOS DOS UTILIZADORES 

 
Os utilizadores da biblioteca escolar têm o direito de: 

1. Frequentar a Biblioteca e usufruir dos seus serviços. 
2. Apresentar sugestões para a dinamização de atividades (caixa de sugestões). 
3. Utilizar o seu fundo documental segundo as normas definidas nos artigos 

respeitantes a leitura presencial, leitura em sala de aula e leitura domiciliária: 
 
 

Artigo 7.º 
DEVERES DOS UTILIZADORES 
 
Os utilizadores da biblioteca têm o dever de: 

1. Cumprir as normas estabelecidas neste regulamento. 
2. Deixar obrigatoriamente as pastas e/ou livros à entrada da Biblioteca em 

prateleiras e/ou cabides, devidamente sinalizadas para isso, entrando só com o 
material mínimo necessário à consulta ou trabalho a realizar. Esta disposição 
não abrange, eventualmente, cadernos e blocos de apontamentos. 

3. Manter em bom estado de conservação as espécies documentais que lhe são 
facultadas. Quem perder ou danificar qualquer documento terá de repô-lo ou 
pagar a importância necessária à sua aquisição. 

4. Depositar os documentos que foram consultados na mesa de apoio. 
5. Cumprir o prazo estipulado para a devolução dos livros requisitados para 

leitura domiciliária. 
6. Contribuir para a manutenção de um bom ambiente nas várias zonas 

funcionais: 

 Entrar ordeiramente; 

 Manter o silêncio na zona destinada à leitura individual e trabalhar com o 
menor ruído possível na zona multimédia; 

 Não consumir alimentos e bebidas; 

 Não alterar o posicionamento do equipamento e do fundo documental. 
7. Acatar as indicações que forem transmitidas pela equipa da Biblioteca ou outro 

professor presente e pelos funcionários. 
 
 



Artigo 8.º 
LEITURA PRESENCIAL  
 

1. Pode ser lido ou consultado na Biblioteca todo o fundo documental aí 
existente. 

2. Os leitores têm livre acesso às estantes para que possam escolher diretamente 
os livros que lhes interessam. 

 
 
Artigo 9.º 
UTILIZAÇÃO DE DOCUMENTOS NA SALA DE AULA 
 

1. A utilização de documentos na sala de aula será sujeita ao preenchimento de 
requisição do tipo empréstimo, pelo professor ou aluno, devendo ser 
devolvidos no final da atividade letiva. O professor ou aluno serão responsáveis 
pelos documentos requisitados. 

 
 
Artigo 10.º 

LEITURA DOMICILIÁRIA 

 
1. Poderão ser requisitadas para leitura domiciliária, mediante apresentação de 

identificação (cartão de leitor), todas as obras da Biblioteca, à excepção das 
indicadas no ponto 3.2 

2. Poderá usufruir do empréstimo domiciliário toda a comunidade. 
3. A requisição de documentos para leitura domiciliária faz-se em impresso 

próprio de acordo com as seguintes normas: 
3.1 O material não livro (DVD, CD e CD ROM) encontra-se em sistema de acesso 

condicionado, pelo que o utilizador, após a selecção do documento, deve 
dirigir-se a um elemento da equipa da biblioteca a fim de fazer a requisição 
e recepção do material. Empréstimo deste tipo de material é registado 
num impresso próprio e tem um prazo máximo de 3 dias úteis. 

3.2 O material livro, com excepção de dicionários, enciclopédias, revistas e 
jornais, pode ser requisitado para leitura domiciliária por um prazo de 5 
dias úteis, renovável por duas vezes, mediante o preenchimento de 
impresso próprio. 

3.3 Cada utente pode requisitar um máximo de dois documentos de cada vez. 
4. No termo do prazo do empréstimo o leitor deve apresentar-se na Biblioteca, 

munido dos documentos requisitados, a fim de efetuar a respetiva devolução. 
5. Se o leitor não proceder à devolução da obra requisitada no prazo 

estabelecido, ficará inibido de proceder a novas requisições durante um 
número de dias igual ao atraso. 

6. O leitor é responsável pelo valor da obra não restituída. Responderá também 
pelas deteriorações que não resultem do seu uso normal. 

7. Escrever nas margens das páginas, nas folhas em branco, sublinhar frases ou 
rasgar folhas, é considerada uma deterioração voluntária. 



7.1. Se isto se verificar, o utilizador reporá um exemplar igual e em bom estado, ou 
o seu valor comercial, para que a Biblioteca proceda à sua reposição. 

8. Enquanto a Biblioteca não for indemnizada do prejuízo resultante da não 
restituição ou da deterioração dos documentos emprestados, não serão 
concedidos novos empréstimos ao leitor responsável por esses factos. 

9. A Biblioteca reserva-se o direito de recusar novo empréstimo domiciliário a 
utilizadores responsáveis por posse prolongada e abusiva de publicações. 

10. Só poderão ser requisitadas novas obras no caso de já terem sido devolvidas as 
anteriormente requisitadas. 

 
 
Artigo 11.º 
EQUIPAMENTO MULTIMÉDIA E INTERNET 
 

1. Os computadores, vídeos, televisores e leitores de CD poderão ser utilizados 
por todos os utentes, mediante requisição em impresso próprio, de acordo com 
as condições abaixo referidas. 

1.1. A utilização deste equipamento far-se-á dentro dos horários de funcionamento 
da Biblioteca. 

1.2. Na utilização dos equipamentos terá prioridade a realização de trabalhos e a 
auto-aprendizagem. 

1.3. Os utilizadores deverão zelar pela boa utilização e integridade do 
equipamento, sendo responsáveis por qualquer dano provocado. 

1.4. Os responsáveis da Biblioteca poderão impedir a utilização temporária do 
equipamento aos utilizadores que não respeitem as normas deste 
regulamento. 

1.5. A utilização livre dos equipamentos informáticos está limitado a períodos de 
30 minutos para seu uso pessoal, renováveis caso não haja outros utilizadores 
a necessitar do equipamento. 

2. Só poderão dispor dos computadores um utilizador e um acompanhante de 
cada vez. 

3.  Qualquer responsável pela Biblioteca que se encontre em serviço pode 
interromper a utilização se motivos prioritários o exigirem, ou se se verificar 
uma utilização não recomendada. 

4. O utilizador será responsabilizado pela infracção a estas normas, das quais 
possam resultar danos no sistema. 

5. As impressões e/ou fotocópias são pagas de acordo com a tabela de preços 
anexa a este regulamento 

6. Não é permitido a deslocação do equipamento multimédia para fora do espaço 
da biblioteca, salvo em situações pontuais devidamente autorizadas pela 
direcção do agrupamento ou pela autarquia e após consulta da equipa da 
biblioteca. 

 
 
Artigo 12.º 

EQUIPA DA BIBLIOTECA 
 



1. A equipa responsável pela Biblioteca é constituída por uma docente e uma 
animadora da escola e pelas professoras bibliotecárias do agrupamento de 
escolas de Cascais. 

2. É da competência da equipa responsável gerir, organizar e dinamizar a 
Biblioteca elaborando um Plano de Atividades próprio, em articulação com o 
Projeto Educativo da Escola e a Autarquia. 

3. A coordenadora das bibliotecas escolares do agrupamento representa a 
biblioteca da escola no Conselho Pedagógico. 

 
 
Artigo 13.º 

DISPOSIÇÕES FINAIS 

 
Os casos omissos neste Regulamento serão resolvidos pela Coordenação da Biblioteca, 
consultando se necessário as entidades envolvidas, nomeadamente a escola e a 
Autarquia. 
 
 
 


