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Horário: 08h15 - 17h00 
 

Telefone: 269 750 390  
Correio Eletrónico: bib.fav@aesc.edu.pt 

Na Biblioteca podes: 

Ler 

Estudar 

Pesquisar 

Realizar trabalhos 

Jogar 

Ouvir música 

Ver filmes 

Requisitar livros 

 

Requisição domiciliária: 

Escolhe o livro e dirige-te ao balcão de 

atendimento 

Informa a funcionária ou professora 

ao balcão de que pretendes requisitar o 

livro 

Presta as informações que te forem 

pedidas 

Os livros assinalados com um círculo 

vermelho na lombada não podem ser 

requisitados. 

Deves devolver o livro requisitado num 

prazo máximo de 8 dias. 

Se precisares de mais tempo para ler o 

livro, deves pedir para renovar a 

requisição. 

Cuida do livro requisitado 

como se fosse teu. 

"A mente que se abre para uma nova ideia, 
jamais voltará ao tamanho original."  

Albert Einstein 

Guia do Utilizador 

http://www.aesc.edu.pt/web/mediatec.htm  

http://www.aesc.edu.pt/web/mediatec.htm


Na Biblioteca não podes: 

 Falar alto ou correr. 

 Comer ou beber. 

 Usar boné ou mochila (deixa-os nos 

sítios apropriados). 

 Usar o telemóvel, a menos que esteja em 

modo silencioso. 

 Danificar os livros ou equipamentos que 

são colocados à tua disposição. Caso isso 

aconteça, deverás substituí-los ou pagar 

o seu valor.  

 Instalar software. 

 Alterar a configuração dos 

computadores. 

 Consultar páginas de Internet com 

conteúdos inadequados . 

 Jogar jogos que apelem à violência. 

Na Biblioteca deves: 

 Deixar a mochila nas estantes do átrio 

da Biblioteca, entrando só com o material 

necessário à consulta ou à realização de 

trabalhos (traz contigo tudo o que seja de 

valor, p.ex. telemóveis e carteiras). 

 Deixar os bonés, chapéus de chuva e 

casacos no cabide à entrada da Biblioteca. 

 Entrar de forma calma e ordenada.  

 Dirigir-te ao balcão de atendimento e 

solicitar o serviço pretendido, fazendo fila 

sempre que haja mais do que um aluno 

para ser atendido. 

 Falar em tom moderado, de modo a não 

perturbar os outros colegas. 

 Respeitar as instruções das professoras e 

da funcionária da Biblioteca Escolar.  

 Deixar os livros consultados nos cestos 

colocados para o efeito junto às estantes. 

 Na zona dos computadores, permanecer 

sentado (1 ou 2 alunos por computador), 

após a sua requisição no Balcão de 

Atendimento. O período de utilização livre 

é de 20 minutos por aluno. 

 Utilizar phones na utilização livre de 

computadores, quando necessitares de 

som, para não perturbar os outros colegas. 

 Cumprir o prazo estipulado para a 

requisição domiciliária de livros (8 dias, 

após os quais deves solicitar a renovação da 

requisição).  

Há sempre alguém disponível 

para te ajudar a utilizar este 

espaço da melhor maneira! 

Aparece! 

Como encontrar o livro 
que procuras 

Os livros estão arrumados por grandes temas 

que encontras identificados nas estantes:  

0—Generalidades (enciclopédias, dicioná-

rios) 

1—Filosofia. Psicologia. 

2—Religião. Teologia. 

3—Ciências Sociais. 

5—Matemática. Ciências Naturais. 

6—Ciências Aplicadas. Medicina. Tecnologia. 

7—Arte. Desporto. 

8—Literatura. Literatura Infanto-juvenil. 

9—Geografia. Biografia. História. 

 

Os livros do Plano Nacional de Leitura 

(PNL) estão organizados por idades/ano de 

escolaridade. 


