
Informação 

Todas as informações sobre a Biblioteca Escolar 

serão divulgadas no Blogue e Facebook da BE e 

na Newsletter do Agrupamento. 

O Blogue da Biblioteca é um recurso que pode 

ser utilizado por todos, basta enviar texto e ima-

gens para o seguinte email:  

                              va.biblioteca@aedah.pt 

GUIA DO UTILIZADOR  

USA
 & AB

USA
  

A Biblioteca conta  com a tua 
presença e participação! 

Quando precisares de ajuda, solicita-a junto do 

assistente operacional/professor em funções na 

biblioteca. 

                        Acompanhamento                                       Divulgação  

                                      Atividades 

A Biblioteca promove regularmente atividades 

de carácter transversal aos currículos. 
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Criatividade 

Cultura 

Autonomia Conhecimentos     
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E... alguns prémios!                                               

BIBLIOTECA ESCOLAR  

EBVA  

  

- Para comer, beber ou conversar há espaços 
próprios no exterior . Na biblioteca espera-se 
silêncio e concentração.  
 

- Não riscar, decalcar, sublinhar, anotar, do-
brar ou inutilizar de qualquer modo as folhas 
e as capas dos livros e periódicos. 
 
- Não retirar qualquer sinalização colocada pe-
los serviços da BE (ex: cotas, carimbos, etc). 
 

 - Há espaços próprios para diferentes tipos de 
trabalho na BE. 
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Na Biblioteca  
há um mundo fantástico  

para descobrir.  
 




 


 

 

 

A biblioteca tem o seu espaço organizado 
para a realização de diferentes tarefas.  
 

Receção e acolhimento  
Local onde estão centralizadas as atividades 
de apoio aos utilizadores (ex: requisição de 
material e equipamento). 
 

Leitura Informal  
Local para leitura de periódicos (revistas e  

jornais) ou livros. 
 

Consulta e Estudo  
Zona de consulta de documentos e estudo 
individual ou em grupo. 
 

Consulta e Produção Multimédia  
Zona destinada a pesquisa de informação  
(acesso a internet), com fins educativos e 
elaboração de trabalhos em suporte digital. 
 

Audiovisual 
Área para visualização de vídeos, DVDs e au-
dição de música...       
 

 

Os documentos estão organizados de acor-

do com os seguintes temas: 
 

  0. Generalidades (Enciclopédias, 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  

Depois de consultares os livros, não os coloques nas 

estantes, deposita-os no carrinho destinado a esse 

fim. 
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Podes usar                   .  

Solicita-os à assistente operacional. 

Para utilização dos computadores, deves fazer ins-

crição no balcão de atendimento.  

           Das 8:30 às 18:00 

  Horário 

A Biblioteca permite a 
leitura presencial e 
domiciliária.  
Usufrui dela para a tua 
formação.  

Sempre que requisitares livros tens um 
prazo para entrega: uma semana. 
Nos períodos de interrupção letiva, os  
livros devem ser entregues no primeiro dia 
de aulas após o período de interrupção.  

Cumpre-o! 
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Perder um documento ou 
estragá-lo implica a sua 
substituição. 

ColorADD - sistema de identifica-
ção de cores para daltónicos  


