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Regras de utilização e empréstimo de e-Readers 

Leitur@ em ecrã 

1. A biblioteca escolar (BE) disponibiliza 15 leitores de e-books da marca Kobo que contêm 
armazenadas algumas obras referenciadas nos Programas e Metas Curriculares de Português. 

2. Estes leitores de e-books, numerados de 1 a 15, destinam-se prioritariamente a atividades a 
realizar em sala de aula mediante requisição de um professor, com uma antecedência mínima de 
24 horas.  

2.1. Estes equipamentos podem ainda ser requisitados para consulta local por professores, 
funcionários e alunos. 

3. A lista completa de conteúdos armazenados nestes equipamentos estará disponível para 
consulta dos interessados na BE, em suporte de papel, no blogue (biblio.esrbp.pt) e na página do 
AERBP. 

4. Na sala de aula, o docente requisitante deve: 

 definir claramente as regras de utilização dos dispositivos; 

 distribuí-los associando cada um ao respetivo utilizador (usar impresso da BE ou outro); 

 verificar, após a sua utilização, a existência de quaisquer anomalias e/ou danos; 

 entregar na biblioteca os equipamentos em perfeitas condições, reportando quaisquer 
anomalias e/ou danos detetados. 

4.1. Os alunos a quem são entregues os equipamentos: 

 são responsáveis pela sua segurança e integridade; 

 devem utilizá-los de acordo com as indicações do professor, sendo responsabilizados por 
quaisquer usos inadequados ou danos neles infligidos; 

 não podem adicionar qualquer outro conteúdo aos e-leitores nem eliminar quaisquer 
dos conteúdos neles armazenados. 

5. Cuidados gerais a ter em conta na utilização dos equipamentos: 

 os leitores de e-books são aparelhos eletrónicos que transmitem radiação e energia, 
devendo por isso  ser manuseados com as devidas precauções; 

 o ecrã é sensível a movimentos bruscos, podendo sofrer danos com facilidade, o que 
pode acarretar elevados custos de reparação; 

 os aparelhos  não devem ficar expostos em ambiente com temperaturas elevadas, o que 
pode  causar danos e diminuir a sua vida útil; 

 a garantia não cobre o mau manuseamento. 

 

A professora bibliotecária, 

____________________________________ 
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