
A nossa Biblioteca Escolar (BE) 

 

O que posso encontrar 

 

 Livros; 

 Jornais, revistas e bandas desenhadas; 

 CDs áudio, CD-Roms, vídeos, DVDs; 

 Dossiês temáticos; 

 Acesso à Internet. 

 

     O que posso fazer 

 

 Ler em diferentes suportes; 

 Pesquisar (livros, Internet); 

 Realizar trabalhos em grupo ou  

individualmente; 

 Estudar; 

 Ver filmes/ documentários; 

 Ouvir música; 

 Navegar na página da Escola, no blog da BE 

e em sites adequados às minhas  

necessidades curriculares; 

 Requisitar livros para leitura domiciliária. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

“A leitura de um bom livro é um diálogo incessante: 

o livro fala e a alma responde.” 

 André Maurois 

 

“Não existem amizades tão prontas nem tão firmes 

como que as que nascem entre pessoas que amam 

os mesmos livros.” 

Irving Stone 
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Organização do espaço e sua funcionalidade 

 

 Zona de atendimento – acolhimento;  

serviço de empréstimo (presencial e  

domiciliário); requisições várias,  

informações e apoio. 

 

 

 Zona de leitura informal – leitura de 

revistas, jornais e álbuns. 

 

 

 Zona de leitura impressa – acesso aos  

diferentes suportes de informação, com 

possibilidade de trabalho individual ou em 

grupo. 

 

 

 Zona multimédia/ Internet – pesquisa,  

leitura informativa ou recreativa. 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 “Os verdadeiros analfabetos são os que 

aprenderam a ler e não lêem.” 

“Ler é isso. Aprender, reflectir, relacionar, 

descobrir, crescer, viajar no tempo e no espaço e é, 

acima de tudo, um infinito e incomparável prazer.”  

R. Lobato Faria 

Como fazer? 

 

 Leitura: presencial / domiciliária 

 Utilização dos computadores 

 Visionamento de filmes/ DVD, etc. 

 

Através do preenchimento de uma ficha de 

requisição, disponível na zona de atendimento: 

Azul – utilização na escola 

Laranja – leitura domiciliária 

Amarela - professores 

Branca – utilização dos computadores/ 

equipamento multimédia 

 

Impressão de documentos 

Só podem ser impressos gratuitamente 

trabalhos finais. Todos os outros serão pagos de 

acordo com o estipulado no Regimento da BE 
 

 

 

 

“Quem vos ensina uma ciência, dá-vos um fruto; 

Quem vos ensina a estudar, dá-vos uma planta.”  

E. Boghen-Conigliani 

Organização do fundo documental 

 

Os documentos são classificados de acordo com 

o assunto principal e são arrumados na estante 

com o número de classe atribuído (CDU) 

 

A Classificação Decimal Universal (CDU) é um 

esquema internacional de 

classificação de documentos 

e que abarca o conjunto do 

saber, da actividade e do 

pensamento do Homem. 

Baseia-se no conceito de 

que todo o conhecimento 

pode ser dividido em 10 

classes principais e estas 

podem ser infinitamente 

divididas numa hierarquia 

decimal.  

 

As principais divisões da CDU são: 

0 Generalidades. Informação. Organização.  

1 Filosofia. Psicologia.  

2 Religião. Teologia. 

3 Ciências Sociais. Economia. Direito. Política. 

Assistência Social. Educação.  

4 Classe vaga (aguarda uma nova área do 

saber).  

5 Matemática e Ciências Naturais.  

6 Ciências Aplicadas. Medicina. Tecnologia.  

7 Arte. Belas-artes. Recreação. Diversões. 

Desportos.  

8 Linguística. Literatura.  

9 Geografia. Biografia. História.  


