
Existem regras de funcionamento da BE? 

 

Na Biblioteca deves fazer silêncio para não 

perturbares quem está a trabalhar. Deve manter-se 

um bom ambiente de trabalho. 

 

Tens direito de ver, ouvir e ler todos os documentos 

que queiras consultar, mas com carinho… 

 

Não deves arrumar os documentos nas estantes. 

Deixa-os nas prateleiras ou cestos laterais. A equipa 

da BE tratará de os arrumar. 

 

No decorrer de qualquer aula, se oportuno e 

necessário, o professor pode recorrer à Biblioteca. 

 

Podes requisitar livros para uso domiciliário, pelo 

prazo de quinze dias. Depois não te esqueças de os 

entregar. 

  
O utilizador é responsável pela utilização e entrega 

dos materiais em bom estado de conservação. 

 

 

 

Deves  gravar os trabalhos na  tua Pen ou na da turma  

para não serem apagados do computador. 

 

 

 

Não podes entrar na BE com a mochila. Deves 

guardá-la nos cacifos à entrada ou, preferencialmente, 

deixá-la na sala de aula. 

 

 

VEM VIAJAR NA BIBLIOTECA E… descobre o prazer 

e o afecto!... 

 

 

 

 

Consulta a Página da escola  

 

www.aetcf.pt 

 

Consulta o Blogue das bibliotecas 

http://bibliotecasaetcf.blogspot.pt/ 

 

Exemplos de sítios de pesquisa de informação: 

 http://www.sapo.pt 

 http://www.aeiou.pt 

 http://www.yahoo.pt 

 http://www.altavista.digital.pt 

 http://www.cusco.viatecla.pt 

 http://www.google.pt 

 http://www.sitiodosmiudos.pt 

 http://www.junior.te.pt/servlets/ 

Home 

 http://www.mocho.pt/ 

 http://www.educare.pt 

 http://www.sosracismo.pt 

 http://www.portoeditora.pt 

 http://www.te.pt 

 http://www.rbe.min-edu.pt 

 http://www.fabricadeconteudos.pt 

 http://www.jeremias.pt 

 http://www.clubeinternet.pt 

 iep.uminho.pt/aac/sm/a2003/alime

ntacao 
 

VEM VIAJAR NA BIBLIOTECA ESCOLAR E … 

pesquisa e procura a informação! 
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O que é uma Biblioteca/Centro de Recursos? 

 

É um local onde podes trabalhar, consultar e 

utilizar diferentes materiais: livros, revistas, 

jornais, CD-Roms, CD’s, videocassetes, 

computador, scanner, impressora, entre outros. 

 

Quando podes ir à Biblioteca? 

 

Quando quiseres ou necessitares, dentro do 

horário de funcionamento que está afixado na 

porta de entrada da Biblioteca. 

Sempre que o teu professor achar necessário. 

 

O que podes fazer na Biblioteca? 

 

Podes requisitar livros para ler em casa, 

consultar enciclopédias, revistas, jornais, 

pesquisar na Internet, nos CD-Roms, ouvir CDs 

e usar a impressora. 

Podes realizar os teus trabalhos de casa ou 

estudar. 

 

Como estão  organizados os espaços ?  

 

Na BE descobre os espaços… 

Zona de atendimento 
Aqui podes fazer as requisições dos 

livros e pedir informações. 

 

Zona de Leitura informal/Cantinho 
da leitura 
  Neste espaço podes ler de forma 

descontraída, consultar revistas, jornais 

e banda desenhada… 

 
Zona de leitura e de consulta 
Aqui podes ler, estudar, consultar e 

escrever textos, criar novas histórias… 

 

Zona de Consulta/Produção 
multimédia 
Nesta área podes pesquisar na Internet, 

consultar CD-Roms, usar o Scanner e imprimir 

os teus trabalhos. 

 

 

Zona de Leitura vídeo e 
áudio 
Aqui podes ver filmes, 

documentários e ouvir música. 

 

Como estão organizados os documentos? 

 

                           

                          As Bibliotecas estão organizadas   

                          por uma regra internacional   

                                   chamada CDU(Classificação  

                             Decimal Universal) que divide o   

                            conhecimento em 10 classes que vão          

do 0 ao 9.           

                               

Imagina um comboio com carruagens de várias cores. 

Cada cor corresponde a uma classe do conhecimento 

e nessa carruagem estão os livros que falam dessa 

área temática. A classe 4 ainda está vazia… 

  

                                       

                                      0 Generalidades 

                                      1 Filosofia. Psicologia. 

                                      2 Religião. 

                                      3 Ciências Sociais. 

5 Matemática. Ciências Naturais. 

6 Ciências Aplicadas. Medicina. Tecnologia. 

7 Arte. Desportos. 

8 Língua. Linguística. Literatura. 

9 Geografia. História. Biografia. 

 

Se reparares bem, as estantes estão 

identificadas por cores iguais às das carruagens.  

 

 

0 GENERALIDADES    

Aqui encontras enciclopédias, dicionários, livros 

sobre informática e robots. 

 

 

1 FILOSOFIA. PSICOLOGIA   

Livros que falam dos sentimentos, do pensamento, do 

amor, dos afectos, da justiça e do medo. 

 

2 RELIGIÃO 

Livros sobre Deus e entidades celestiais. 

 

3 CIÊNCIAS SOCIAIS 

Livros sobre educação, tradições e os teus direitos. 

 

5 MATEMÁTICA.CIÊNCIAS NATURAIS 

Vem descobrir tudo sobre o ambiente, as florestas, as 

plantas, a poluição, o universo e os animais. 

 

6 CIÊNCIAS APLICADAS.MEDICINA.TECNOLOGIA 

Livros sobre o corpo humano, a alimentação, os 

transportes e a agricultura. 

 

7 ARTE. DESPORTO 

Livros de desenho, pintura, música  e desporto. 

 

8 LÍNGUA.LITERATURA 

Aqui vais deliciar-te com contos, aventuras, poesia e 

teatro. 

 

9 GEOGRAFIA.HISTÓRIA   

Descobre tudo sobre viagens, 

países, História dos povos e História de Portugal. 
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