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Guia do Utilizador 
 

 
 

 
  
     • Leitura Presencial 
       • Leitura Domiciliária 
       • Utilização de Compu-
tadores com acesso à 
Internet 

        • Impressão de trabalhos de alunos 
        • Visionamento de filmes 
        • Audição de música 
        • Apoio à concretização de projectos 
 

 

 
O livre acesso a qualquer área 
da Biblioteca exige o cumpri-
mento de algumas normas, a 
saber: 
      

     • Tomar conhecimento do regulamento da 
biblioteca e cumpri-lo. 

      • Manusear o material e equipamento com o 
máximo de cuidado e respeito. 

      • Circular entre os espaços em silêncio. 
      • Cumprir as regras de empréstimo domiciliá-
rio e de utilização do equipamento. 

 
 
 
Leitura Presencial - com acesso livre 
às estantes. Os livros consultados 
deverão ser entregues na zona de 
atendimento ou depositados no carrinho próprio. 
 
Leitura domiciliária - os utilizadores poderão requisi-
tar, para leitura domiciliária, um livro pelo prazo de 
sete dias.  
 
 

• Revistas, Jornais 
• Dicionários, Enciclopédias     
• CD - áudio / CD - Rom  
 
 
 
Nota  
A utilização da Biblioteca é controlada pelos responsáveis, que 
te darão orientações que deves acatar, pois têm sempre como 
objectivo zelar pela conservação do 
material e garantir que tudo funcione 
de forma a servir-te a ti e a todos os 
elementos da comunidade educativa. 

Tipos de consulta 

MATERIAL NÃO REQUISITÁVEL PARA 
CONSULTA DOMICILIÁRIA NORMAS GERAIS DE UTILIZAÇÃO 

SERVIÇOS  



       
Proporcionar aos alunos um espaço aberto 
onde poderão encontrar apoio no desenvolvi-
mento dos seus trabalhos e projectos. 
  
Estimular a criatividade e a curiosidade inte-
lectual dos alunos, contribuindo para a sua 
educação, prazer e informação. 
 

 
 
Funcionária de serviço:Funcionária de serviço:Funcionária de serviço:Funcionária de serviço:    
 Maria José Marques 
  
BibliotecáriaBibliotecáriaBibliotecáriaBibliotecária 
Luísa Pires 
 
Equipa CoordenadoraEquipa CoordenadoraEquipa CoordenadoraEquipa Coordenadora    
Alexandra Frias 
Anabela Santos 
Rosa Eduarda 
 
HORÁRIOHORÁRIOHORÁRIOHORÁRIO    
 
Segunda— feira a Sexta—feira 
  Das   08.30H   às   17.30H 

 

 
Zona de atendimento - Serviço de requisição, 
informação e devolução de documentos; 
 
Zona de Leitura informal — Leitura de livros, 
revistas, jornais… 

 
Zona de consulta de documen-
tação —Destinada à consulta 
de documentação e realização 
de actividades individuais; 
 

Zona de consulta / produção multimédia - 
 Processamento de texto, acesso à Internet, 
utilização de software educativo e trabalhos 
de grupo; 
 
Zona áudio e vídeo - 
Poderás ouvir CD’S ou 
DV’S 
 

 
 

 

 

 
 
A Classificação Decimal Universal — CDU. CDU. CDU. CDU.     
O que é?O que é?O que é?O que é? 
 

 

É um sistema de organização de documen-
tos destinado a cobrir todo o tipo de informação 
e ser utilizado em qualquer parte do mundo. 

Criaram-se 10 campos principais do conheci-
mento humano, a que se chamaram classesclassesclassesclasses. 

A cada classe corresponde uma cor. 

0 — Generalidades 
(dicionários; enciclopé-
dias).  
1 — Filosofia. Psicologia                 
2 — Religião. Teologia                          
3 — Ciências Sociais 
(costumes, política, eco-
nomia, ensino…) 
4 — Não se encontra atri-
buída 
5 — Matemática. Ciências 
Naturais 
6 — Ciências Aplicadas. Medicina. Tecnologia 
7 — Artes. Recreação. Entretenimento. Desporto 
8 — Língua. Linguística. Literatura 
9 — Geografia. Biografia. História 

EQUIPA 

   Biblioteca Escolar 
OBJECTIVOS 

Compreender a organização   da 
biblioteca 

ESPAÇOS /  ÁREAS DA BIBLIOTECA 


