
Sou biblioteca…

de livros valiosos e antigos

de histórias, memórias

fantasias, aventuras, amores, perigos

desabafos e diários...

De sonhos de infância, de experiências vividas

de misteriosos segredos…

De poetas e trovadores,

de pequenos e grandes escritores.

Mas não são somente livros que trago em mim.

Atraio, sonhadores, cientistas, investigadores

e…grandes leitores!
Equipa da BE 2007/08
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http://bibliotecaescolaragueda.wordpress.com

0- Generalidades. (verde escuro)

1- Filosofia. Psicologia. (laranja)

2- Religião. Teologia. (roxo)

3- Ciências sociais. Economia.
Direito. Política. Assistência
social. Educação. (vermelho)

4- Classe vaga.
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5 5- Matemática e Ciências
Naturais. (verde claro)

6- Ciências Aplicadas. Medicina.
Tecnologia. (azul claro)

7- Arte. Belas-Artes. Recreação.
Diversões. Desportos. (rosa)

8- Linguagem. Linguística.
Literatura. (azul escuro)

9- Geografia. Biografia. História.
(amarelo)

Biblioteca Escolar
Agrupamento de Escolas de Águeda

SISTEMA DE ORGANIZAÇÃO DAS ESTANTES
Os livros da nosss biblioteca estão organizados por temas (classes), que encontras na
parte superior das estantes, referenciados através duma etiqueta colorida e numerada,
obedecendo à seguinte classificação:

O direito de não ler.

O direito de saltar páginas.

O direito de não acabar um livro.

O direito de reler.

O direito de ler não importa o quê.

O direito de amar os “heróis” dos
romances.

O direito de ler não importa onde.

O direito de saltar de livro em livro.

O direito de ler em voz alta.

O direito de não falar do que se leu.

Daniel Pennac, Comme un roman

DDiirreeiittooss do LLeeiittoorr

DOCUMENTOS NÃO LIVRO : CD- Rom | CD- áudio | DVD | Jornais e revistas

mantém-te informado sobre as notícias da BE em horário de funcionamento

2ª a 6ª feira 08:30h às 17:00h



Tomar conhecimento do Regimento da
Biblioteca que se encontra disponível
no local e cumpri-lo;

Entrar ordeiramente;

Desligar o telemóvel;

Deixar a mochila ou outros objectos na
estante que se encontra à entrada,
levando apenas o material necessário
ao trabalho a realizar;

Não consumir alimentos e bebidas;

Manter o silêncio na zona destinada à
leitura individual e trabalhar com o
men or r uído pos s ível n a zon a
multimédia;

Respeitar as indicações que forem
transmitidas pelo professor presente ou
pela funcionária. O não cumprimento
das mesmas implica a saída do espaço
da biblioteca.

DEVERES

Tens livre acesso às estantes para que
pos s as es col h er a ob r a que te
interessa.

Todas as publicações podem ser con-
s ul tadas . Par a que a o rdem da
arrumação dos livros não se altere,
deves colocar as obras, após consulta,
no carrinho que se encontra junto à
zona de atendimento.

As revistas, não podem ser requisita-
das para leitura domiciliária.

Se perderes ou deteriorares o livro,
deves substitui-lo ou pagar o seu
valor.

Tens livre acesso a todo o equipamento.

Deves preencher sempre a ficha de utilizador.

Pede sempre ajuda para o que ainda não sabes
fazer.

Os computadores e a Internet servem exclusi-
vamente para a realização de trabalhos.

Nunca graves os teus trabalhos nos compu-
tadores, pois serão apagados, grava-os numa
pen.

Só podem estar dois alunos por computador e
ambos são responsáveis por ele.

Para ouvires um CD ou
veres um D V D deves
requisitar o leitor e os aus-
cultadores.

Os leitores áudio são para
utilização individual.

Não é permitida a utilização
de CDs ou DVs pessoais.

Atendimento

Zona de leitura informal (revistas , jornais e banda
desenhada)

Zona de consulta documental, trabalho e pesquisa

Zona de produção multimédia

Zona audiovisual

Zona do 1º Ciclo

Gestão da BE
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ORGANIZAÇÃO DO ESPAÇO DA BIBLIOTECA ESCOLAR

A biblioteca está organizada em várias zonas: Leitura presencial
(silenciosa)

Estudo

Trabalho de pesquisa

Visionamento de filmes
disponíveis na Biblioteca

Realização de trabalhos:
individual ou em grupo

Utilização do computador

Audição: rádio leitor CD e
leitor CD portátil

DIREITOS

Zona multimédia Leitura presencial

Requisição domiciliária

Escolhe o livro e dirige-te
à zona de atendimento.

Podes requisitar todos os
livros, excepto dicionários,
enciclopédias, atlas ou
livros únicos.

Não podes requisitar mais
do que um livro de cada
vez.

A requisição tem um pra-
zo máximo de cinco dias
úte is , poden do s er
renovada .

É fundamental que cump-
ras os prazos de entrega.

Zona
audiovisual
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