
 
AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE MARTIM DE FREITAS 

Biblioteca Escolar 

 

REGRAS DA BIBLIOTECA 
 

  Podes:   
1. Usufruir de todos os recursos oferecidos pela BE; 

2. Retirar das estantes livros em livre acesso para consulta; 

3. Dispor de um ambiente propício à leitura e aprendizagem; 

4. Participar em todas as atividades; 

5. Requisitar para leitura domiciliária os livros disponíveis 

para o efeito; 

6. Apresentar críticas e sugestões. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
  Deves: 

1. Entrar ordeiramente e em silêncio, para não perturbares as 

atividades em curso; 

2. Assinalar a tua presença na BE se quiseres consultar um 

livro, ver material audiovisual, multimédia ou pesquisar na 

internet; 

3. Manter o espaço limpo, arrumado e bem conservado; 

4. Responsabilizar-te pelo material ou equipamento utilizado, 

comunicando aos vigilantes qualquer problema existente 

ou entretanto ocorrido; 

5. Colocar no balcão de atendimento os livros consultados; 

6. Respeitar os prazos de devolução dos livros requisitados – 

um título por aluno, até 8 dias; 

7. Devolver em bom estado de conservação os documentos 

que requisitaste; 

8. Indemnizar a BE por perdas ou danos nos documentos e/ou 

equipamento utilizado/requisitado; 

9. Contribuir para um bom ambiente na BE; 

   10. Acatar instruções e/ou ordens da Equipa BE. 



 
AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE MARTIM DE FREITAS 

Biblioteca Escolar 

 

Como cuidares bem de um livro 

requisitado na Biblioteca Escolar: 
 

1. Não molhes nem escrevas no livro. 

2. Não deixes o livro ao alcance de bebés. 

3. Não deixes o livro ao alcance dos teus animais de 

estimação. 

4. Tem cuidado ao virar as páginas, para não se amachucarem 

ou rasgarem. 

5. Folheia o livro com as mãos limpas e não comas nem bebas 

durante a leitura. 

6. Usa um marcador em vez de dobrares os cantos das páginas 

para marcar a página. 

7. Tem cuidado com a lombada e não dobres a capa. 

8. Respeita o prazo de requisição do livro, para que outros  

o possam ler também. 

9. Leva e traz o livro sempre bem arrumado na tua mochila. 

 

A Equipa da Biblioteca Escolar  
deseja-te um excelente ano letivo, com muitas leituras! 

 

 
 

Ilustrações: Mónica Carretero 

 
    Horário da Biblioteca Escolar: De 2ª a 6ªfeira, entre as 08h15min e as 18h00. 
    Email: biblioteca.emf@gmail.com  
    Blogue: www.pegadadepapel.wordpress.com  
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