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Acesso à Biblioteca Escolar 

 

 É dever do utilizador ter uma conduta adequada, entrando e saindo ordeiramente e 

contribuindo para a manutenção de um bom ambiente nas várias zonas funcionais. 

 Os utilizadores devem deixar as mochilas, sacos e guarda-chuvas em local próprio, 

identificado para esse fim. 

 A consulta de documentos impressos é livre. Uma vez consultados, devem ser colocados 

no carrinho ou nos suportes das estantes destinados a esse efeito. 

 

O acervo documental segue a tabela de classificação decimal universal (CDU), organizando-

se pelos seguintes temas/áreas: 

0. Generalidades (Obras de referência. Dicionários); 

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 
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Apoio aos utilizadores  

 

 O apoio será prestado pelos professores e/ou assistente operacional em serviço na 

biblioteca, no auxílio a atividades de estudo, pesquisa, esclarecimento de dúvidas em 

relação à utilização dos recursos da BE. 

 

 

Utilização do equipamento multimédia 

 

 A utilização dos computadores faz-se mediante requisição no balcão de atendimento. 

 Cada computador só pode ser utilizado por 2 alunos, no máximo. 

 É dada prioridade aos utilizadores que pretendam realizar trabalhos escolares. 

 Não é permitido instalar software ou alterar a configuração dos computadores. 

 O empréstimo do tablet é de uso individual e intransmissível. 

 Para o visionamento dos DVD e recursos com áudio, o aluno deve usar os auscultadores 

pessoais. 

 Os telemóveis devem estar em modo silencioso e são permitidos para fins educativos 

ou recreativos, embora na última situação limitados à zona de leitura informal, sendo 

apenas autorizada a permanência de utilizadores em número igual ao de lugares 

sentados. 

 

SERVIÇOS DISPONIBILIZADOS 

Leitura presencial 

 

 Em sistema de livre acesso. 

 Todo o fundo documental. 
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Empréstimo domiciliário  

 

 Requisição no balcão de atendimento. 

 Todo o fundo documental, exceto os manuais adotados na escola, as obras de 

referência, publicações em mau estado de conservação e de elevado valor bibliográfico, 

livros do Plano Nacional de Leitura (PNL) que estejam a ser utilizados para leitura 

orientada e material multimédia. 

 Por um período de 15 dias, renovável por igual período desde que não exista lista de 

espera. 

 

Empréstimo para sala de aula 

 

 Todo o fundo documental. 

 O levantamento é realizado imediatamente antes da aula, sendo a sua entrega 

efetuada imediatamente após o término da mesma. 

 

Consulta e pesquisa/produção de trabalhos  

 

 A utilização dos computadores permite a produção de trabalhos (prioritário) e navegar 

na internet tendo em vista a pesquisa de informação com finalidades educativas e 

aceder a jogos educativos. 

 Existem guiões de apoio ao estudo, que estão disponíveis online no website da BE ou 

em suporte de papel, no balcão de atendimento. 

 O agendamento de trabalho colaborativo com a professora bibliotecária, para receção 

de turmas, deve ser feito com antecedência e através do preenchimento de documento 

próprio.  

 

Nota: para um conhecimento pormenorizado das regras de utilização da Biblioteca Escolar, 

consulte o Regimento Interno. 

 

 

 

 


