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Artigo 1.º 

Utilização das Salas 

Estas salas devem ser utilizadas 

preferencialmente para as disciplinas de Artes 

Visuais. 

 

Artigo 2.º 

As arrecadações 

Nas arrecadações das salas de Artes Visuais, 

apenas podem entrar os professores da Área 

Disciplinar que conhecem as normas de 

utilização dos materiais. 

 

Artigo 3.º 

Utilização dos materiais 

1. Os materiais existentes nas arrecadações e 

armários das salas de Artes Visuais destinam-se 

prioritariamente ao funcionamento e 

desenvolvimento dos trabalhos realizados pela 

Área Disciplinar de Artes Visuais; 

2. Os materiais referidos no ponto anterior podem 

ser utilizados por professores de outras Áreas 

Disciplinares, mediante autorização de um 

professor de Artes Visuais, que deverá anotar, 

num dossier para isso destinado, o nome do 

professor que o levou e a data do empréstimo 

devendo, posteriormente, ser a mesma pessoa a 

receber esse mesmo material; 

3. Sempre que seja devolvido material que tenha 

sido emprestado a professores de outras Áreas 

Disciplinares, o professor de Artes Visuais que o 

receber, deve anotar no dossier referido 

anteriormente, a data de entrega, se há 

alterações no estado de conservação do mesmo e, 

finalmente, colocá-lo no local donde foi retirado. 

4. Quando forem utilizados materiais de desgaste 

que se esgotem frequentemente ou materiais que 

se danifiquem com facilidade o professor que os 

utilizar deve estar atento, a fim de, 

atempadamente serem tomadas providências 

para a reposição ou reparação dos mesmos, 

registando essas necessidades no dossier atrás 

referido; 

5. O dossier referido nos pontos anteriores deverá 

encontrar-se dentro da arrecadação de cada sala 

de Artes Visuais em local que seja do 

conhecimento de todos os elementos da Área 

Disciplinar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


