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Normas de funcionamento da Biblioteca Escolar da EB 2,3 Nuno Gonçalves 

 

- Ao entrar na BE, os alunos devem apresentar o seu cartão de aluno ao professor que 

estiver no acolhimento, de modo a verificar o seu horário. 

- Todos os alunos devem fazer a sua inscrição no computador de acolhimento. Quando 

pretendem mudar de atividade e quando entram na BE por mais de uma vez no mesmo 

dia, devem voltar a inscrever-se na atividade. 

- Os alunos não podem entrar com as mochilas ou outros sacos, devendo deixá-los em 

local próprio, à entrada. Sempre que os alunos pretendam realizar trabalhos ou estudar, 

deverão retirar o material de que necessitam junto da entrada e levá-lo para a mesa de 

trabalho. 

- Os alunos que optarem por realizar atividades no espaço de informática devem 

inscrever-se por ordem de chegada, a partir do computador nº1, seguindo a ordem 

numérica estabelecida.  

- Os alunos podem jogar no computador durante a hora de almoço (12:00 – 13:50), por 

um período máximo de 20 minutos. Para que os professores em funções na BE possam 

controlar esse tempo, os alunos devem preencher a ficha de registo em papel, indicando 

a hora de entrada. 

- Aos alunos é permitido jogar jogos didáticos e nunca jogos que utilizem a violência ou 

outros temas que possam prejudicar o desenvolvimento saudável da criança e que 

contrariem os valores defendidos pelo PEA.  

- No uso dos computadores, os alunos não podem aceder ao Facebook ou ao Youtube. 

Em caso de elaboração de trabalhos de pesquisa, se o aluno tiver necessidade de aceder 

ao Youtube deverá fazê-lo com a supervisão/acompanhamento de um professor da BE. 

- Os alunos que pretendam utilizar os computadores para a realização de trabalhos 

escolares têm prioridade. 

- Os alunos que pretendam utilizar auscultadores quando estão nos computadores 

deverão trazer os seus. 



- Após a utilização do computador, o aluno não deve desligar o computador/monitor que 

esteve a usar. 

- Sempre que na BE seja desenvolvida uma aula ou atividade de formação não formal em 

horário coincidente com aquele estabelecido para os jogos na Internet, este último não 

será cumprido. 

- Sempre que se realize uma aula ou ação de formação na BE, os alunos em livre acesso 

não poderão entrar, de modo a não perturbarem o normal decurso da aula. 

- Os alunos podem ver filmes no DVD, individualmente ou a pares, ou em grupos maiores 

na Smart TV. 

- Quando a Smart TV estiver a funcionar, em sistema de programa de televisão ou filmes 

em DVD, o som deverá estar a um nível razoável, de modo a não incomodar os restantes 

utilizadores da BE, nem as aulas que decorrem nas salas próximas. 

- Os 2 auscultadores que existem na BE são de uso exclusivo para os DVD’s. 

- Apenas os docentes podem utilizar os comandos da Smart TV e do DVD. 

- Os alunos que jogam jogos de mesa são responsáveis pela sua arrumação, devendo 

certificar-se de que todas as peças estão na respetiva caixa, evitando que fiquem 

incompletos. 

- Os alunos não podem correr ou saltar no interior da BE. 

- Não é permitido comer, beber ou mastigar pastilha elástica no interior da BE. 

- Os alunos devem atender o telemóvel fora da BE. 

- Não é permitido tirar fotografias na BE sem prévia autorização. 

- Os alunos deverão arrumar as cadeiras e os bancos após a sua utilização. 

- Não é permitido conversar em voz alta na BE, de modo a não perturbar os seus 

utilizadores. 
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