
 

A- Recepção e atendimento  

Local onde fazes a tua inscrição de entrada na 

BE, requisição e devolução de livros, inscrição 

nos computadores e DVD . 

B- Leitura informal  

Podes ler revistas, periódicos ou  outros livros 

do teu interesse. 

C– Consulta e estudo   

Local onde podes estar a consultar  o fundo 

documental ou a  fazer um trabalho. 

D- Zona Audiovisual  

 Podes ver vídeos, DVDs e programas de TV 

educativos. 

E- Zona multimédia 

Área destinada à pesquisa de informação na 

internet e em CDrom,  processamento de tex-

to para  trabalho escolar. Também podes 

jogar  usando o software educativo ou  a selec-

ção de jogos existentes nos “favoritos”  nos 

computadores  1,2,3,4. 

Guia  do 

Utilizador 

  

Agrupamento de Escolas  

de Eugénio de Castro 

Telf. 239 792910 

 

Estamos à tua espera! 

Horário:  

 

 8:30 h às 17:45 h (2ª,3ª,5ª,6ª) 

 8:30 h às 15:15 h(4ª feira)   

Ano Lectivo 2009/2010 



0   Generalidades. Enciclopédias, Dicionários 

1  Filosofia. Psicologia.  

2  Religião. Teologia. 

3  Ciências Sociais. Economia. Direito. Política. Assis-
tência Social. Educação.  

4  Classe vaga. (branco) 

5  Matemática e Ciências Naturais.  

6  Ciências Aplicadas. Medicina. Tecnologia.  

7  Arte. Desportos. Belas-artes. Recreação. Diversões.  

8  Linguagem. Linguística. Literatura.  

9  Geografia. Biografia. História.  

 

 

 
- Deves contribuir para a manutenção de um bom 
ambiente nas várias zonas funcionais: 
 - Sobe as escadas devagar e entra ordeiramente; 
 - Tira o boné; 
 - Desliga qualquer equipamento portátil (telemóvel;mp3; 
consola...) 
  - Não podes consumir alimentos ou bebidas; 
 - Deves manter o silêncio e a sala arrumada; 
 - Guarda a mochila e o casaco no armário da Biblioteca; 
 - Dirige-te à Zona de Atendimento e faz a tua inscrição; 
      Leitura:  
 -Entrega no atendimento todo o material que for consultado; 
 - Cumpre o prazo estipulado de cinco dias úteis para a 
devolução dos livros requisitados para leitura domiciliária; 
 - Podes  renovar a  requisição do mesmo livro; 
 - Devolve em bom estado de conservação as obras 
emprestadas ou requisitadas; 
     Utilização do Computador e audiovisual: 
 - O uso do PC para recolha de informação tem primazia 
relativamente aos jogos educativos; 
 - Para pesquisar deves trazer um documento de registo de 
informação; 
 - Só poderão estar sentados 2 alunos por computador; 
 - Proibido aceder ao Messenger, Chat, email, Youtube… 
 - Para jogar só podes usar os “jogos educativos” instalados 
ou seleccionados nos “favoritos”, somente durante 15 minu-
tos; 
 -Só são permitidos jogos nos computadores número: 1, 2, 
3, 4; 
 -Indica a tua saída no Atendimento, antes de o fazeres; 
 - Respeita TODAS as indicações transmitidas pelos profes-
sores e pela auxiliar de acção educativa;        
 
 

  

Os livros da nossa biblioteca estão organiza-

dos por assuntos, de acordo com a norma de 

Classificação Decimal Universal (CDU). 

Todas as estantes estão identificadas com a 

respectiva classe e os livros com a mesma 

cota, a saber: 

                                              SABES O QUE É A CDU? 

 

A Classificação Decimal Universal (CDU) é um esquema 
internacional de classificação de documentos  que abar-
ca o conjunto do saber, da actividade e do pensamento 
do Homem.  

“O Futuro pertence àqueles que sabem como aprender.” 

John Abbott 



 


