2. ZONA DE LEITURA/CONSULTA

BEM-VINDO À
BIBLIOTECA ESCOLAR DA
EBS DA POVOAÇÃO
Este espaço da nossa escola foi organizado a
pensar em ti e nos teus colegas. Repara nas
suas diversas divisões e funções.

1. ZONA DE RECEÇÃO
Todos os utilizadores da BE deverão proceder
ao preenchimento eletrónico do “Registo
Diário”, no computador colocado na área de
receção, antes de usufruírem de qualquer
serviço.

Exige-se que neste espaço seja feito o mínimo
barulho possível de modo a possibilitar a
concentração de todos os que nele trabalham.
Todos os livros da Biblioteca se encontram em
livre acesso. Isto significa que podes dirigir-te às
estantes e pegar no livro que pretendes
consultar.
Os livros que aqui encontras estão organizados
por grandes assuntos, de acordo com a
Classificação Decimal Universal (CDU).

Aqui podes ler um jornal, revista ou outra
publicação periódica e não precisas de fazer
requisição. No entanto, só os podes consultar
na Biblioteca.

As principais divisões da CDU são:
0- GENERALIDADES. INFORMAÇÃO. ORGANIZAÇÃO.
1 - FILOSOFIA. PSICOLOGIA.
2 - RELIGIÃO/TEOLOGIA (BRANCO).
3- CIÊNCIAS SOCIAIS. ECONOMIA. DIREITO. POLÍTICA.
ASSISTÊNCIA SOCIAL. EDUCAÇÃO.
5 - CIÊNCIAS EXATAS E NATURAIS.
6 - CIÊNCIAS APLICADAS. MEDICINA. TECNOLOGIA.
7-ARTE.ARQUITETURA.RECREAÇÃO. ENTRETENIMENTO E
DESPORTO.
8 - LÍNGUA. LINGUÍSTICA. LITERATURA.
9 - GEOGRAFIA. BIOGRAFIA. HISTÓRIA.
Dentro de cada um destes temas gerais,
assinalados no cimo das estantes, existem
subdivisões
assinaladas
por
números
específicos, como mostra o exemplo acima.

Tens, ainda, ao teu dispor, um expositor de
novidades, um scanner, que permitirá ajudarte no que for necessário, para realizares os teus
trabalhos. Poderás deixar a tua opinião na
Caixa de Sugestões que aí se encontra.

3. ZONA DE LEITURA INFORMAL

Se a leitura for para ser feita no domicílio, então
dirige-te aos Assistentes da BE para fazeres a
respetiva requisição. Se não pretenderes fazer
requisição, os livros retirados das prateleiras não
poderão ser lá recolocados pelos utilizadores,
devem, antes, ser colocados no carrinho de
apoio, para que um Assistente da BE proceda à
sua correta arrumação.

4. ZONA MULTIMÉDIA
Aqui tens acesso aos computadores
existentes. Poderás também requisitar um
portátil no centro de recursos. Não te
esqueças que o computador
serve
para
realizares
pesquisas de assuntos,
trabalhos ou
consulta de
email
pessoal.
Cuidado:
não desligues nem ligues o computador sem
autorização; não podes instalar nem alterar
nada no computador. Não deves deixar os
teus trabalhos lá guardados!
No expositor da BE encontras afixado o
Regimento Interno e o Plano Anual de
Atividades da tua Biblioteca Escolar.

CONTACTOS:
bibliotecafurnas@gmail.com

HORÁRIO:
DAS 8H30 ÀS 12H15
DAS 13H15 ÀS 17H

bibliotecaebsp.blogspot.pt
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