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UTILIZADOR 

 Para aceder ao material de projeção e vídeo, 
registos Áudio e Vídeo e Multimédia , o Utilizador 
deve dirigir-se ao balcão de atendimento e requisi-
tar em FICHA PRÓPRIA o que deseja. Deve indicar 
sempre o número do documento ou o número do 
computador a utilizar, bem como a hora de início e 

de final de requisição. 

 O equipamento deve ser utilizado preferencialmen-

te para a realização de trabalhos escolares.  

 A consulta do catálogo online pode ser efetuado a 

partir do site, blogue ou RBE. 

 O número máximo de Utilizadores por posto, quer 
de computador, quer de leitura áudio ou vídeo, é 

de dois.  

 Todos os trabalhos escolares em desenvolvimento 
devem ser guardados em pen, email pessoal ou 
email da BE e não no computador requisitado. 
Salienta-se que a utilização destes suportes só é 

aceite no âmbito escolar. 

 Não é permitido fazer qualquer alteração das 
configurações, gravar aplicações, documentos, rea-

lizar downloads para o disco rígido. 

 O Utilizador pode imprimir documentos. O preço 

respetivo está afixado junto da impressora. 

CONTACTOS 
 
AGRUPAMENTO DE ESCOLAS COIMBRA SUL 
Escola Básica dos 2.º e 3.º Ciclos Dr.ª Maria 
Alice Gouveia 
Rua D. Ernesto Sena de Oliveira  
3030 – 378 Coimbra 
Tel.: 239792770  Fax.: 239792779 
http://www.coimbrasul.pt/ 
E-mail   bibliomag1@gmail.com 
Blogue http://bibliomag.wordpress.com/ 
http://leiturascoimbrasul.blogspot.com/ 
http://bibliotecas-inclusivas4.webnode.pt/ 

HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO | 8:30—18:30 

 

  

 

EQUIPAMENTO MULTIMÉDIA E INTERNET 

Picasso  —  Meninas a ler 

REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS  

A fim de evitar o risco de degradação progressiva 

das espécies bibliográficas, não são permitidas foto-

cópias nos seguintes casos: 

 Enciclopédias e outras publicações encadernadas 

de comprovado valor documental; 

“A biblioteca escolar proporciona informação e ideias 

fundamentais para sermos bem sucedidos na socieda-

de atual, baseada na informação e no conhecimento. A 

biblioteca escolar desenvolve nos estudantes compe-

tências para a aprendizagem ao longo da vida e 

desenvolve a imaginação, permitindo-lhes tornarem-se 

cidadãos responsáveis.” 

In Manifesto da IFLA-UNESCO das Bibliotecas Escolares  

 
AGRUPAMENTO DE ESCOLAS  

COIMBRA SUL 



O espaço nuclear é organizado em zonas funcionais: 
 

 Zona de atendimento e empréstimo – zona de 

Informação, inscrição dos Utilizadores nos diferentes 
serviços disponibilizados pela BE/CRE; 

 Zona de leitura informal – leitura informal de  

publicações periódicas: revistas, jornais e álbuns; 

 Zona de consulta de documentação – consulta de 

material impresso, em trabalho individual; 

 Zona de consulta de documentação Áudio – des-

tinada à consulta de documentos áudio; 

 Zona de consulta de documentação Vídeo – desti-

nada à consulta de documentos vídeo; 

 Zona de consulta multimédia – consulta e produ-

ção de trabalhos em forma electrónica, pela utiliza-
ção de computadores e consulta de CD ROM’s multi-
média e Internet; 

 Zona de trabalho em grupo — destinado à elabo-

ração de trabalhos em grupo. 

ZONAS FUNCIONAIS 

Leio e estou liberto. 
(1888—1935)  |  Fernando Pessoa  

FUNDO DOCUMENTAL 

NA BIBLIOTECA, PODES: 

 Ler 

 Consultar documentos impressos 

 Estudar e realizar trabalhos escolares 

 Navegar na página html. da escola  

 Consultar o BE/CRE na página da Escola e do Blog 

 Pesquisar informação na Internet 

 Realizar trabalhos de grupo 

 Ver filmes ou documentários 

Na Biblioteca poderão ser consultados os seguintes 
documentos: 
 

Material Livro 

 Obras de referência (dicionários, enciclopédias e 

atlas). 

 Obras de literatura 

 Obras sobre as matérias estudadas 

 Publicações periódicas (revistas, jornais) 

 

Material Não-Livro 

 Registos sonoros (cd-áudio / cassete áudio) 

 Cassetes vídeo /DVD 

 CD-Rom / disquetes 

ORGANIZAÇÃO DA INFORMAÇÃO 

O fundo documental está organizado por assuntos e 
utiliza um esquema internacional de classificação de 
documentos - Classificação Decimal Universal (CDU). 
Esta tabela baseia-se no conceito de  
que todo o conhecimento pode ser dividido em 10  
classes. 
 

As principais divisões da CDU são: 

0 Generalidades. Informação. Organização.  

1 Filosofia. Psicologia. 

2 Religião  

3 Ciências Sociais. Economia. Direito. Política. Assis-

tência Social. Educação. Etnologia. Etnografia. 

4 Classe vaga.  

5 Matemática e Ciências Naturais.  

6 Ciências Aplicadas. Medicina. Tecnologia.  

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

8 Linguagem. Linguística. Literatura.  

9 Geografia. Biografia. História.  

Ex.: 51 BAL - Esta cota corresponde à obra Pensa 

num número de Johnny Ball. 

51 - Matemática 

BAL - 3 primeiras letras do apelido do autor. 

ACESSO AOS DOCUMENTOS 

Diretamente nas estantes para os documentos 
impressos, devendo estes ser colocados no carro de 

transporte, após consulta. 

EMPRÉSTIMO DOMICILIÁRIO 

Podem ser requisitadas, nesta modalidade, as obras 
existentes na Biblioteca, excetuando-se: 

    Obras de referência (dicionários, enciclopédias e 

atlas). 

 Obras únicas e de elevada procura. 

 Publicações periódicas (jornais e revistas). 

 Obras em mau estado de conservação. 

    Material não livro 

As obras requisitadas deverão ser entregues no pra-

zo de quinze dias, renováveis.  

EMPRÉSTIMO PARA A SALA DE AULA 

É permitido requisitar obras para aulas, mediante 
requisição, excetuando-se enciclopédias e obras 

raras ou valiosas. 

NORMAS DE UTILIZAÇÃO 

Os Utilizadores devem: 

 Tomar conhecimento do Regulamento da BE; 

Preencher sempre a folha de presença; 

 Manusear cuidadosamente os documentos e equi-

pamentos; 

 Não perturbar o ambiente de trabalho, falando 
em voz baixa e não utilizando objetos emissores 

de som (telemóveis, etc.); 

 Aos Utilizadores que, depois de advertidos, rein-
cidam no desrespeito pelas normas estabeleci-
das, serão aplicadas sanções que poderão levar 
à suspensão imediata da utilização deste espaço. 

 


