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A
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documentos
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das

bibliotecas obedece a padrões de classificação. Em Portugal utiliza-se a tabela
universal CDU que se encontra dividida
em 9 categorias temáticas, estando cada

Guia do
utente

uma delas subdividida noutras categorias. Na nossa biblioteca cada categoria
possui a sua própria cor, o que

torna

mais fácil a localização dos documentos:
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Classe
Generalidades

1

Filosofia. Psicologia

2

Religião

3

Ciências sociais

5

Ciências puras

6

Ciências aplicadas

7

Arte. Desporto

8

Língua. Literatura

9

História. Geografia
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Tel: 219-235-401
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Nesta escola a Biblioteca Escolar (BE) e o Centro de
Recursos Educativos (CRE) ficam situados no Bloco
Novo, no piso inferior, tendo as seguintes áreas funcionais:

Ao entrar na BE/CRE o utilizador deve deixar a sua mochila
nos cacifos que se encontram à entrada, tendo o cuidado de levar
consigo os seus objectos pessoais (carteira, telemóvel) e outro
material necessário (estojo, caderno, etc.)

Zona de Acolhimento (destinada ao atendimento e
ao serviço de empréstimo)
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Zona de Leitura Informal
Zona de Material Impresso (Área de Estudo)
Zona de Consulta Áudio

Zona Multimédia / Internet

Consulta (monografias, publicações periódicas, documentos
multimédia, fichas de trabalho com soluções, exames nacionais,
etc.);

Zona de Exposições (Expoteca)

Pesquisa (monografias, Internet);

Zona de Produção Gráfica (destinada à realização
de trabalhos de grupo,)

Visualização de cassetes vídeo;

Zona de Consulta Vídeo

Audição de cassetes e CD-Rom’s
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Os documentos assinalados com uma etiqueta vermelha não
são objecto de empréstimo domiciliário.

Qualquer livro requisitado por um utilizador não pode ser cedido a terceiros e deve ser devolvido dentro do prazo indicado.

O utilizador é sempre o responsável pelos documentos requisitados, tendo de indemnizar a BE/CRE em caso de dano ou
perda dos mesmos.

A BE/CRE é um espaço onde deve existir um ambiente agradável e propício à leitura e ao estudo. Para que tal seja possível os utentes devem evitar ruídos e comportamentos inadequados.

Processamento de texto;

á
 

Impressão – preto e branco /cores;
Fotocópias – preto e branco;
Empréstimo domiciliário de documentos impressos, áudio e
vídeo

A BE/CRE funciona no período diurno sem
pausa para almoço e também durante o

Caso os utentes tenham sugestões a apresentar quanto ao
funcionamento da BE/CRE ou criação de outras actividades,
poderão fazê-lo utilizando a “Caixinha de Sugestões, que se
encontra na Zona de Acolhimento.

período nocturno. O horário encontra-se
afixado à entrada da BE/CRE e sempre que

⇒

Na BE/CRE a maioria dos livros encontra-se em regime de livre
acesso, podendo ser retirados livremente das estantes. Terminada
a consulta, o utente tem de devolver os livros à funcionária, que os
arrumará.

⇒

Os periódicos, fichas de trabalho e exames serão arrumados pelos
próprios utentes.

⇒

Os documentos audiovisuais e multimédia a consultar devem ser
escolhidos na presença da funcionária, preenchendo depois a
respectiva ficha de requisição.

⇒

A utilização do espaço Multimédia/Internet só pode ser feita após o
preenchimento do mapa diário de ocupação dos computadores,
que se encontra junto à funcionária.

⇒

Não é permitido instalar qualquer programa no disco do computador, nem alterar os que já lá existem. Não guarde documentos no
disco rígido, pois os computadores são limpos regularmente.

surja alguma alteração, será dado conhecimento ao utentes.

 
O regulamento da BE/CRE


encontra-se no

balcão de atendimento, e deve ser conhecido e
cumprido por todos os utilizadores.

Contamos com a colaboração de todos!

