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ESCO LA SECUNDÁR IA EM ÍDI O GARC IA  

“Se não tivermos  bibliotecas, não temos nenhum passado e não 

teremos um futuro”  

Ray Bradbury  

Bibliotecas Escolares do 

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS EMÍDIO GARCIA 

Visionamento e Audição 

O visionamento ou audição de documentos áudio e vídeo é feito usando 

auscultadores 

 

Jogos 

A utilização de jogos  didáticos está limitada a 4 jogadores por  jogo, em 

local próprio. 

 

 

Deveres dos utilizadores 

• Contribuir para a manutenção de um bom ambiente. 

• Acatar as indicações que forem transmitidas pela equipa da BE. 

• Manter em bom estado todos os materiais que lhes são facultados. 

• Cumprir o prazo para a devolução dos documentos requisitados. 

 

Este Guia não dispensa a consulta do Regimento das BE do Agrupamento. 

 

Ilustração de  Maite Gurrutxaga  



A Biblioteca Escolar (BE) é um recurso fundamental, propício à aprendi-

zagem e ao desenvolvimento de competências e que presta serviço a to-

dos os membros da comunidade educativa.  

 

Horário de funcionamento 

O horário é estabelecido anualmente e está afixado em local visível. 

 

Utilizadores 

São utilizadores da BE os elementos da comunidade educativa do Agru-

pamento e ainda outras pessoas devidamente autorizadas pela Direção. 

 

Organização dos documentos 

Os documentos da BE estão organizados por assuntos ou classes, tendo 

em conta a Classificação Decimal Universal (CDU). 

Em cada estante está assinalado o assunto dos documentos. 

0 Generalidades 

1 Filosofia. Psicologia 

2 Religião 

3 Ciências Sociais  

5 Ciências Puras  

6 Ciências Aplicadas 

7 Arte. Desporto 

8 Língua. Literatura 

9 História. Geografia. Biografia 

Serviços Prestados 

 

 

Orientação 

Apoio na pesquisa bibliográfica e restantes serviços. 

Apoio na execução de trabalhos em grupo e individuais. 

 

Leitura e consulta presencial 

Todos os documentos impressos podem ser livremente consultados. 

Os recursos multimédia devem ser solicitados aos membros da equipa da BE. 

 

Empréstimo para sala de aula  

Todos os recursos estão disponíveis para empréstimo para sala de aula. 

Esse empréstimo está sujeito a requisição prévia.  

 

Empréstimo domiciliário 

As condições de empréstimo são as seguintes: 

- 3 livros, por 15 dias, renováveis até 2 vezes; 

- 1 CD/DVD, por 1 dia, não sendo passível de renovação; 

 

Utilização de computadores e tablets 

Os computadores destinam-se à elaboração de textos ou trabalhos e à pes-

quisa como meio de complemento de informação. 

Só são permitidos 2 alunos por computador e 1 por tablet, durante 45m . 

 

 


