Funcionamento da Biblioteca Escolar
 Na Biblioteca encontras sempre uma funcionária ou professores, que te podem
orientar na utilização dos vários espaços da BE/CRE.
 As mochilas, sacos e guarda-chuvas devem ser colocados à entrada, em espaço
próprio.
 Apesar de existirem espaços lúdicos e interactivos, deves ter sempre em atenção o teu
comportamento, para não perturbares os colegas que estejam a trabalhar e/ou aulas
que possam estar a decorrer.
 Para imprimir um trabalho pede autorização junto da funcionária ou de um professor
responsável.
 Sempre que quiseres utilizar o computador, livros ou outro material, deves solicitá-lo à
funcionária, ou a um professor responsável.
 A requisição de livros é feita por um período de duas semanas, podendo este prazo ser
renovável.
 Cada aluno pode requisitar até dois livros.
 Na Escola EB D. Jorge Lencastre as salas 22A, 24A e 34A são destinadas a trabalhos
de pesquisa, visionamento de filmes, apresentações PowerPoint, etc. Este espaço pode
ser requisitado pelos professores, na biblioteca, em documento próprio,
preferencialmente com 24h de antecedência.

|

Espaços da Biblioteca Escolar
|Espaço Informática
Podes pesquisar e navegar na Internet, digitar e imprimir trabalhos. Existem
dois computadores onde podes jogar.

|Espaço Leitura Informal
Podes ler livros de banda desenhada, revistas, jornais, etc. O
acesso às estantes e expositores é livre. Após a utilização os jornais
ou revistas devem ser arrumados no lugar respectivo. A leitura deve
ser feita em silêncio.

|Espaço Jogos
Espaço destinado a jogos de mesa: xadrez, damas, 4 em linha, etc.

|Espaço Leituras/Estudo
Este espaço serve para trabalhar em grupo; pesquisar; consultar os
dossiês temáticos e/ou livros.
Os documentos podem ser procurados directamente pelo utilizador, no
entanto, pode ser sempre solicitado o apoio da funcionária ou professor
responsável.
Após a utilização, os documentos, devem ser colocados nos cestos
adequados.

|Espaço Música
Podes requisitar um leitor de CD portátil e/ou CDs para ouvir no espaço da
Biblioteca. Mais uma vez a requisição do material é feita junto da funcionária ou
de um professor responsável.

|Espaço Audiovisual
Neste espaço podes ver filmes em DVD. A funcionária ou o professor podem
fornecer-te o filme e os auscultadores. No final pede a alguém responsável para
desligar e arrumar o material.

Como encontrar o livro que procuras
Os livros estão arrumados por grandes temas, que encontras identificados no topo das
estantes:

0 Generalidades (enciclopédias, dicionários)
1 Filosofia. Psicologia
2 Religiões
3 Ciências Sociais
5 Matemática. Ciências Naturais
6 Ciências Aplicadas. Medicina. Tecnologia
7 Arte. Desporto
8 Literatura. Literatura Infanto-juvenil
9 Geografia. Biografia. História

