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    BEM-VIND@S À BE

.

   

                        CONVITE

    «Aqui está o convite para uma viagem - uma 

viagem com os livros, os filmes e a música, o 

multimédia e a internet.  O cais de embarque 

está bem pertinho, na biblioteca da escola, na 

biblioteca pública.

     Escolham o que mais vos agradar e partam 

à aventura. (..) Descubram as maravilhas do 

mundo real e do mundo da fantasia.   

    Aprendam e sonhem. Divirtam-se, divirtam-

se muito!

     Ah! como é bom viajar assim, faça sol ou 

faça chuva, haja ou não haja dinheiro na      

algibeira para gastar.

   Ah, como é bom (v)ir à biblioteca!»       

   Luísa Ducla Soares  (escritora)

Horário da BE

2ª, 3ª e 5ª das 9.10 às17.40 

4ª e 6ª das 9.10 às17.00          

Contactos: 
E-mail da BE: bibliobeiriz@gmail.com
Telefone (da escola): 252 690 490
                   
Morada (da escola): Praça da Margarida
                                 4495 – 313 Beiriz

   BiblioBeiriz

Guia do Utilizador- alunos
Planta da BE e sua organização

Biblioteca Escolar 

BiblioBeiriz na net

Blogue 
http://bibliobeiriz.wordpress.com

Recursos on line: 
http://bibliobeirizrecursos.wordpress.com/

YouTube:
http://www.youtube.com/user/bibliobeiriz

Álbum de fotos do Agrupamento:
http://albums.phanfare.com/bibliobeiriz

Sítio (em construção)
http://bibliobeiriz.weebly.com/ 

                     Informações e recomendações

Na Biblioteca Escolar (BE) encontras 
professores e uma funcionária que, sempre que 
precisares, te orientam na pesquisa bibliográfica 
ou na internet e na utilização dos restantes 
serviços e espaços.

Não te esqueças de 
respeitar quem está 
na BE a estudar, ler e 
trabalhar, e por isso 
desloca-te sossegadamente e não fales alto.

Não entres na BE com a mochila. Deixa-a no 
teu cacifo ou no corredor, no local assinalado.

Consulta os dossiês da BE e os guiões neles 
disponíveis: Guião do Utilizador, Regimento 
da BE, Guiões sobre a elaboração de 
trabalhos, etc..

Colabora no Grupo de Amigos da BE  (GABE) 
e participa nas actividades.

Habitua-te a requisitares 
regularmente livros e a ler. Tal 
como a prática do atletismo e o 
ser capaz de tocar um 
instrumento de música, por 
exemplo, a competência da 
leitura também se treina!

Equipa da BE  em 2009-2010
Profªs bibliotecárias: Manuela D.L.Ramos e Gisela Silva 
Auxiliar de acção educativa: Sónia Belinho Ferreira

«O tempo de ler,  tal como o tempo de amar,  
dilata o tempo de viver...» Daniel Pennac
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1- Enciclopédias e atlas.    

2- Dicionários; gramáticas 
e manuais de LP; manuais 
adoptados de todas as 
disciplinas.

3- Dicionários .

4- Ciências da Natureza;  
Matemática; Fisico-
química; manuais 
respectivos.

5- História; Geografia; 
manuais respectivos. 

6, 7 , 8 e  9- Literatura 
infanto-juvenil; conjuntos 
do Plano Nacional de 
Leitura (PNL) para leitura 
orientada na sala de aula.

10- Literatura. 

11 e 12- Literatura infanto-
juvenil; poesia, biografias.

13-Pedagogia/didáctica; 
programas e dossiês; 
revistas.

Planta da BE              ZONAS
A- Atendimento (A1- impressões; A2- requisições)
B- Zona de trabalho da equipa da BE
C- Espaço multimédia e internet (1+ 8 postos )
D- Espaço de consulta, leitura e estudo
E- Zona de Exposições
F- Leitura informal, periódicos, jogos
G- Posto audio-visual 

14- Belas-artes;   
artesanato; Música; 
Desporto; Manuais de 
EV, EVT, ET, Música; 
Saídas profissionais.

15- Adivinhas e 
provérbios; livros de 
filmes; dossiês da BE. 

16- Revistas. 

17- Destaques/novi-
dades (com  expositor 
lateral de jornais).

18- Diversos: direitos 
humanos,divulgação 
científica (colecção 
horrível, etc..); astro-
nomia; informática.

19- Manuais e outros 
materiais didácticos de 
Francês e Espanhol.  

20- Manuais e outros 
materiais didácticos de 
Inglês.

21 e 22- Multimédia.

23, 24, 25 e 26- Livros 
do PNL para o 1º ciclo e 
pré-escolar.

ESTANTES (numeradas)

  Note Bem: 

     Os livros estão arrumados nas estantes por grandes 
temas (classes) de acordo com a Classificação Universal 
Decimal, identificáveis num letreiro no topo de cada 
estante, e mais detalhadamente, em cada prateleira.  

    A esta classificação associou-se também um sistema de 
cores, patente nos letreiros  e nas lombadas dos livros.

  Na BE podes: 

 Ler livros, revistas e jornais.

 Estudar e fazer os TPC’s.

 Trabalhar em grupo.

 Utilizar os computadores. (nota 1)

 Imprimir trabalhos.

 Requisitar livros para as aulas.

 Requisitar livros para leitura domiciliária.

 Passar o teu tempo livre.

 Ouvir música. (nota 2)

 Ver vídeos e DVD’s. (nota 3) 

Notas:

1- O uso dos PC’s será prioritariamente para pesquisa e 
elaboração de trabalho para as aulas. Consulta o 
Regimento da BE para mais informação sobre as regras 
de utilização deste espaço. (Devido à instalação de uma nova 
rede eléctrica e à renovação dos computadores, este serviço 
ainda não está em funcionamento.)

2- Será necessário solicitar no balcão de atendimento os 
CD’s audio, o rádio/leitor CD’s audio e os auscultadores.

3- Os vídeos e DVD’s serão previamente seleccionados 
em função dos conteúdos abordados nas aulas. 

Os recursos audio-visuais e o espaço multimédia/internet 
não funcionam nos intervalos; a sua utilização estará 
também condicionada pelo número de alunos na BE e pela 
disponibilidade de atendimento e apoio da equipa e dos 
professores colaboradores.


