NORMAS DE UTILIZAÇÃO/PERMANÊNCIA NA BIBLIOTECA
1. O silêncio é obrigatório.
2. Todas as orientações de funcionários e docentes responsáveis pelo serviço devem ser imediata e rigorosamente cumpridas.
3. Não é permitida a entrada e consumo de bebidas e/ou comida.
4. Não é permitido o uso de telemóvel.
5. Não é permitido alterar a disposição do mobiliário e mudar a localização dos documentos.
6. A sala de leitura destina-se exclusivamente ao estudo, leitura, consulta e trabalho individual. Neste local não poderão estar mais do que quatro alunos por
mesa.
7. O trabalho em grupo deve ser realizado na área multimédia e/ou zona específica para trabalhos de grupo. Neste local não poderão estar mais do que seis
alunos por mesa.
8. Não é permitido jogar. Os jogos de tabuleiro poderão ser requisitados para as áreas de lazer.
9. A área de leitura informal, espaço onde se encontram os sofás, deve ser utilizada exclusivamente para o efeito e em silêncio. Os lugares são individuais.
10. A leitura vídeo deve ser efetuada unicamente com auscultadores.
11. A utilização do equipamento informático exige a requisição prévia no balcão de atendimento.
12. A utilização do equipamento informático obedece ao regulamento geral de utilização dos equipamentos informáticos.
13. Na Biblioteca só é permitida a utilização de cada computador, no máximo, por dois alunos.
14. Não é permitida requisição dos computadores fixos durante os intervalos letivos. Excetua-se a utilização em caso de trabalhos/pesquisas iniciadas durante o
bloco/tempo letivo que eventualmente se prolonguem pelo intervalo
15. Os computadores da Biblioteca estão sujeitos a um sistema de vigilância. Todas as ações aí realizadas são passíveis de controlo remoto. O incumprimento
das regras de utilização pode originar a interrupção do serviço, sem aviso prévio.
16. O utente cujo comportamento seja considerado desadequado e/ou perturbador poderá ser impedido de utilizar este espaço.
17. O não cumprimento das regras poderá ser alvo de punição por parte da Direção da Escola.
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