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GUIA DO 

UTILIZADOR 

O que podes fazer na 

BE? 

Espaço de leitura informal 

Aqui podes: 

 Ler livros; 

 Ler BD; 

 Ler revistas; 

 Ler jornais. 

Como fazer: 

 Tens acesso livre às estan-
tes e expositores; 

 Procura falar em voz baixa. 

Espaço de consulta e de 

trabalho 

Aqui podes: 

 Ler livros; 

 Trabalhar em grupo e indi-
vidualmente; 

 Pesquisar. 

Como fazer: 

 Tens acesso livre às estan-
tes; 

 Deves colocar os docu-
mentos que utilizares nas 

caixas próprias. 

 

AGRUPAMENTO DE 

ESCOLAS DE SARDOAL 

Biblioteca 

Escolar 

Organização 

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS 

DE SARDOAL 

O que podes fazer na BE? 
E ainda 

Podes: 

 Requisitar  documentos para 
casa; 

 Participar em todas as ativida-
des/concursos promovidos 

pela BE; 

 Os livros assinalados com 
uma bolinha vermelha não 

podem sair da BE para casa; 

 Tens 8 dias para leres um li-
vro e 2 dias para veres um 

filme ou ouvires música ou 

usares um CDRom. 

Atenção 

Na BE só podes utilizar o material 

que pertence a este serviço. 

Não podes usar telemóveis. 

Não podes comer ou beber. 

Tens de falar baixo. 

 

 



O que podes encontrar na 

BE? 

Livros 

Revistas 

Jornais 

CD Áudio 

CD-Rom 

DVD 

Vídeos 

Atividades variadas 

 

Acesso à BE 

Todos têm acesso à BE das 8h00 às 

18H00 de 2ª a 6º feira. 

Acolhimento e Informação 

 Na BE encontras professores e 
funcionários que podem  orien-

tar-te na pesquisa bibliográfica 

ou na Internet e utilização dos 

restantes serviços. 

 Deixa a tua mochila à entrada 
na estante. 

GUIA DO UTILIZADOR 

Como encontrar o documento? 

Os livros estão arrumados por grandes te-

mas, que estão de acordo com a CDU e que 

encontras identificados por cores diferen-

tes. 

A CDU (Classificação Decimal Universal) na 
nossa BE: 

0. Generalidades 

1. Filosofia 

2. Religião. Teologia 

3.Ciências Sociais 

5. Matemática. Ciências Naturais 

6. Ciências Aplicadas. Medicina. 

Tecnologia 

7. Arte. Desporto 

8. Língua. Linguística. Literatura 

9. Geografia. Biografia. História 

Pesquisar no catálogo 

A BE dispõe de um catálogo eletrónico con-

celhio que permite encontrar o material 

livro e não livro que procuras, quer da bi-

blioteca escolar, quer da biblioteca munici-

pal, através do site da BE ou RBS. 

 

O que podes fazer na BE? 

Espaço audiovisual 

Aqui podes: 

 Ouvir música 

 Ver filmes  

Como fazer: 

 Tens acesso livre aos leitores e 
televisores, assim como às cai-

xas dos CD/DVD para escolhe-

res; 

 Deves pedir o CD ou filme à 
funcionária, bem como os aus-

cultadores e comando. 

Espaço multimédia 

Aqui podes: 

 Navegar na Internet; 

 Fazer pesquisas; 

 Realizar os teus trabalhos; 

 

Como fazer: 

 Diriges-te à funcionária para 
teres autorização de utilizares 

um computador; 

 A utilização dos computadores 
é pessoal e só no caso da reali-

zação de trabalhos poderão 

estar 2 pessoas. 


