Audiovisuais
 O acesso aos postos de vídeo/
DVD/CD é feito após requisição no
balcão de atendimento, mostrando o teu
cartão de utilizador;
 Na referida zona não podes ouvir/ver
CD áudio/vídeos teus;
 O tempo de utilização deve ser
superior a 30 minutos e implica
disponibilidade de horário (sempre que
não tiveres aulas).

Penalizações
 Como utilizador és responsável por
eventuais danos causados em todos os
documentos e equipamentos utilizados;
 Em caso de dano terás que repor o
material danificado ou serás penalizado
(retenção do cartão de utilizador;
inibição de requisição domiciliária ou de
utilização dos computadores, conforme
decisão dos elementos da equipa da
biblioteca);
 Se perturbares o funcionamento da
BE, serás convidado a abandonar as
instalações, não podendo regressar ao
longo desse dia.

Como se encontram organizados

Biblioteca do Centro
Escolar do Carregado

os livros
Os livros estão organizados em nove
grandes áreas do conhecimento
segundo a CDU (Classificação Decimal
Universal).
A CDU apresenta as seguintes
classes:
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Dicionários. Enciclopédias
Filosofia. Psicologia
Deus e as religiões
Ciências Sociais. Viver em
sociedade
Ciências da Natureza
Corpo Humano. Saúde. Engenharia
Artes. Desporto
Literatura Portuguesa. Literatura
Estrangeira
Geografia. Biografia. História

HORÁRIO
Biblioteca do Centro Escolar do
Carregado:
Todos os dias, das 9h45 às 17h15

Conceito
Na Biblioteca Escolar (BE), podes:
 Ler, ver filmes, ouvir música
 Utilizar jogos didáticos
 Consultar vários tipos de documentos
 Requisitar documentos
 Estudar e realizar trabalhos
 Participar em atividades da BE
 Ler jornais e revistas
 Pesquisar informação na Internet…

Utilizadores
Podem frequentar e requisitar na BE:
 Alunos
 Professores
 Pais/encarregados de educação
 Funcionários

Organização
A BE é constituída pelas seguintes
áreas:
 Zona de atendimento
 Zona de leitura de documentos
impressos
 Zona de leitura informal
 Zona de leitura áudio/vídeo
 Zona de produção gráfica
 Zona de leitura multimédia

Informações Gerais

 À entrada, coloca a tua mochila no
cabide para o efeito, retirando apenas
o material que necessitares;
 Deves assinalar, à entrada, a tua
presença
destinada
a
análise
estatística;
 Durante a permanência na BE, deves
adotar uma postura discreta e
silenciosa;
 Não é permitido comer, beber,
mastigar pastilha elástica, usar boné ou
ter o telemóvel ligado;
 Sempre que consultares um livro,
coloca o mesmo no baú que existe para
o efeito.

Empréstimo para a sala de aula
 Está disponível para empréstimo todo
o material livro e não livro existente na
BE,
mediante
requisição,
exceto
situações justificadas.

Empréstimo Domiciliário
 Podes requisitar apenas 1 livro por
um período de 2 semanas.
 Não é permitido o empréstimo
domiciliário de: obras de referência,
enciclopédias, dicionários e outros
documentos devidamente identificados
(bolinha vermelha ou PNL), DVD e CD;

Podes
requisitar
livros
nas
interrupções letivas.

Computadores

 A utilização dos computadores
destina-se,
prioritariamente,
à
realização de trabalhos e só depois a
jogos ou outras atividades lúdicas à
exceção do facebook e jogos
considerados violentos;
 Em cada computador só podem estar,
no máximo, 2 utilizadores em
simultâneo e por um período de 30
minutos;
 Os teus documentos não devem ser
gravados no disco do computador, mas
sim numa pen;
 Está expressamente proibida a
instalação de programas ou a mudança
da configuração dos computadores,
por parte dos utilizadores.

