REGRAS DA BIBLIOTECA
Na BE deverá manter sempre o distanciamento social.

O uso de máscara é obrigatório.
Ao entrar na BE dirija-se à Zona de Atendimento,
diga o seu número de utilizador e
peça apoio para o que pretende fazer.
▪ Os alunos devem trazer apenas o material necessário
para a realização da tarefa que pretendem executar e
devem guardar a sua mochila nas estantes que se
encontram à entrada da BE.
▪ Os utilizadores da BE só se podem sentar nos lugares
disponíveis e não podem mover as cadeiras nem
trocar/mudar de lugar enquanto permanecerem neste
espaço.

“SEMPRE IMAGINEI
QUE O PARAÍSO
SERIA ALGUM TIPO
DE BIBLIOTECA.”
JORGE LUIS BORGES

▪ Durante o período em que permanecerem na
Biblioteca, os alunos não podem utilizar os materiais de
outras pessoas, nem trocar livros com elas.
▪ Os utilizadores da BE poderão consultar, sem qualquer
restrição, os documentos disponibilizados em livre
acesso, devendo, após a consulta, colocá-los no
carrinho de apoio existente para o efeito.
▪ Os utilizadores da BE deverão ter o maior cuidado na
utilização dos documentos e equipamentos para não os
danificarem, pois serão responsáveis pela sua substituição em caso de perda ou estrago.
▪ Os utilizadores da BE deverão requisitar os filmes, a
música, os auscultadores e outro tipo de material ou
equipamento na Zona de Atendimento.
▪ Sempre que quiser usar o computador, deverá
inscrever-se na Zona de Atendimento.

HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO
8H00 – 18H00

ESCOLA PORTUGUESA DE DÍLI
RUA 12 DE NOVEMBRO – SANTA CRUZ
DÍLI - TIMOR-LESTE

▪ Cada computador deverá ser usado apenas por um
utilizador e o período de utilização não deverá exceder
os 30 min.
▪ Todos os utilizadores deverão contribuir para manter
um ambiente calmo neste espaço. A entrada e saída da
BE deverá ser feita calmamente, sem correr ou falar
alto.
▪ Não é permitido comer nem beber no espaço da BE.

GUIA DO UTILIZADOR
Ano Letivo 2020-2021

ORGANIZAÇÃO DO

CONDIÇÕES DE UTILIZAÇÃO

FUNDO DOCUMENTAL

Podem usufruir dos serviços e recursos da
Biblioteca os alunos, o pessoal docente e não
docente, pais/encarregados de educa-ção e
outros
elementos
da
comunidade
devidamente autorizados pelo Diretor.

Áreas temáticas – CDU Abreviada
0 GENERALIDADES (Enciclopédias Gerais;
Dicionários)
1 FILOSOFIA. PSICOLOGIA.

SERVIÇOS

2 RELIGIÃO. TEOLOGIA.
3 CIÊNCIAS SOCIAIS. SOCIOLOGIA.
4 (Classe não ocupada)
5 CIÊNCIAS PURAS. MATEMÁTICA. CIÊNCIAS
NATURAIS.
6 CIÊNCIAS APLICADAS. SAÚDE. TECNO-LOGIA.
7 ARTE. DESPORTO

•
•
•
•
•
•

Leitura presencial
Empréstimo domiciliário
Referência e difusão de informação
Formação de utilizadores
Apoio à execução de trabalhos em
grupo e individuais
Animação cultural

8 LINGUÍSTICA. LITERATURA.
9 GEOGRAFIA. BIOGRAFIA. HISTÓRIA

As bibliotecas escolares são um
espaço educativo integrador de
múltiplas literacias e desempenham
um papel cada vez mais decisivo d
capacitação das crianças e dos jovens
que as utilizam, formal ou
informalmente.

ESPAÇOS - ZONAS FUNCIONAIS
Zona de atendimento
▪
▪
▪
▪

▪

Receção
Informação e apoio aos utilizadores
Requisição de material e equipamento
Levantamento e devolução de documentos
em todos os suportes (con-sulta local,
domiciliária e para aulas)
Realização de tratamento documental.

Zona de leitura informal /Zona de audiovisuais
▪
▪
▪

Leitura de obras de ficção
Leitura de periódicos (jornais, revistas) e
Banda Desenhada
Visualização de filmes com finalidades
educativas e lúdicas

Zona multimédia / internet
▪
▪
▪

Pesquisa de informação com fins educativos
Visualização de CD-ROM e DVD, com
objetivos educativos
Utilização da Escola Virtual

▪
▪

Pesquisa de livros
Espaço de estudo

Zona de consulta de documentação

