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SUGESTÃO DE REGULAMENTO DA BIBLIOTECA 
 

 

MODELO 

1 Identificação da Biblioteca 

 Nome da Biblioteca. 
 

2 Horário de funcionamento 

 Dias e horário de funcionamento da biblioteca. 

 

3 Condições para consulta e empréstimo domiciliar: 

 Os membros da comunidade escolar e visitantes podem realizar a consulta e ler livros 

no próprio ambiente da biblioteca; 

 A biblioteca poderá realizar o empréstimo do acervo, exceto as obras que se destinam 

exclusivamente à consulta local (dicionários, enciclopédias, atlas, etc.); 

 Somente podem retirar os livros por empréstimo os usuários devidamente cadastrados 

na biblioteca; 

 O cadastro do usuário será feito mediante apresentação de um documento com foto e 

preenchimento da ficha de inscrição com os dados pessoais do usuário; 

 O cadastro terá validade de um ano e sem custo, podendo ser renovado anualmente; 

 Será permitido o empréstimo de até dois livros por vez para alunos e até quatro títulos 
para professores e funcionários da escola; 

 O prazo para devolução será de oito dias para alunos e de quinze dias para professores 

e funcionários; 

 No caso de DVDs, o empréstimo será restrito a professores e funcionários, sendo no 
máximo dois títulos por empréstimo e com prazo de três dias para devolução; 

 O empréstimo é intransferível, cabendo ao usuário a responsabilidade pela sua guarda 
e conservação; 

 A renovação do empréstimo poderá ocorrer por igual período, caso não exista reserva 
para o livro ou com a data de devolução vencida; 

 Será proibida a renovação de empréstimo em caso de atraso na devolução; 

 O prazo de renovação será contado a partir da data em que o usuário renovar o 
material; 

 A reserva é permitida somente para livros que estão emprestados; 

 Após a devolução, a obra reservada ficará disponível pelo prazo de 24 horas; 

 No caso de atraso do livro, o usuário ficará suspenso de realizar empréstimos, em 

período correspondente aos dias de atraso. 

 

4 Cabe ao usuário: 

 O usuário possui livre acesso às estantes onde o acervo se encontra; 

 Devolver a publicação retirada nas condições em que foi recebida; 

 O usuário é responsável pelo material retirado por empréstimo. Em caso de perda, 
dano ou extravio de livros ou outros materiais retirados, ele deverá repor à biblioteca a 

mesma obra, ou outra de valor similar; 

 Comunicar à biblioteca qualquer mudança de endereço ou contato. 

 

5 Cabe ao APB: 

 Gerir a Biblioteca, com apoio do SMBE; 



 Assegurar a prestação de serviços para todos os usuários da biblioteca; 

 Realizar o levantamento bibliográfico, quando solicitado pelo usuário, auxiliando-o na 
busca de informações necessárias à sua pesquisa; 

 Apoiar atividades na biblioteca de acordo com o planejamento pedagógico da escola, a 

fim de contribuir com o processo educativo dos alunos; 

 Garantir a organização do espaço e assegurar a gestão funcional e pedagógica dos 

recursos materiais disponíveis na biblioteca; 

 Proporcionar a integração de professores e alunos nas práticas realizadas na biblioteca; 

 Apoiar as atividades curriculares e favorecer o desenvolvimento dos hábitos e 

competências de leitura, colaborativamente com o professor de sala de aula; 

 Representar a biblioteca escolar no conselho pedagógico, nos termos do regulamento 

interno da escola. 

 

6 Cabe aos professores: 

 Incentivar os alunos o uso dos recursos da biblioteca; 

 Agendar ou programar com o APB a visita guiada com antecedência; 

 Acompanhar a turma durante a visita guiada na biblioteca; 

 Desenvolver atividades de incentivo a leitura em parceria com o APB, utilizando 

recursos disponíveis na biblioteca; 

 Estimular os alunos a participação nos eventos e/ou atividades promovidos pela 

biblioteca. 

 

7 Orientações aos usuários: 

 Não consumir bebidas ou alimentos; 

 Manusear os documentos e materiais bibliográficos cuidadosamente, para que tenham 

maior durabilidade; 

 Observar as regras de utilização e de comportamento definidas para a utilização do 

espaço; 

 Manter o nível de ruído adequado às características das atividades desenvolvidas na 
biblioteca; 

 Não danificar o material utilizado para consulta que deve ser devolvido em boas 

condições. 

 Comunicar imediatamente ao responsável pela Biblioteca qualquer irregularidade 

detectada; 

 Os casos omissos deste regulamento serão resolvidos pelo APB da Biblioteca e 
Direção da Escola. 



FICHA DE EMPRÉSTIMO 
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