
As áreas funcionais da Biblioteca 

 

 

 

Zona da Receção e Atendimento:  
Aqui podes requisitar livros, 

solicitar a impressão de trabalhos, 
Requisitar um posto de computa-

dor, entre outros serviços. 

 
Zona de leitura formal individual:  

Aqui podes ler, estudar, pesquisar, 
fazer trabalhos de casa … 

 
 
 
 

 
Zona de leitura/trabalho em pequenos grupos :  
Aqui podes consultar livros, enciclopédias  
e outros documento, ler e pesquisar, estudar, 

trabalhar em grupo… 
 
 
 

 
Zona multimédia/audiovisual/ 

leitura informal: 
Aqui podes consultar e ler, 

de forma descontraída 
(mas sem perturbar), jornais, 
e revistas. 
Também podes assistir a filmes 
documentários, ouvir música e 

outros documentos sonoros. 
 
 

Zona de Informática e Inter-

net : 
Onde podes realizar traba-

lhos, pesquisar na Internet, 
utilizar CDs e DVDs educati-
vos, consultar a Escola Virtu-

al… 
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 “Aprender, trabalhar, criar, ser livre e autónomo, 

gerir emoções e sentimentos, ter consciência de 

si e dos outros, conhecer e compreender o mun-

do, tomar decisões, exige dos cidadãos que se 

façam leitores fluentes, críticos e reflexivos.” 
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Deveres dos Utilizadores da BE 

 

- Colocar as mochilas nos locais próprios à entrada 

da biblioteca, 

- Não comer nem beber; 

- Entrar e sair calmamente sem correr; 

- Falar em voz baixa, pois a BE é um espaço onde se 

deve estar sossegado; 

- Fazer registo de tarefas no computador para esse 

efeito e respeitar a ordem de inscrição; 

- Ser simpático para os colegas e adultos; 

- Não utilizar objetos não adequados ou perturba-

dores; 

- Utilizar corretamente o material, pois se o estra-

garem o Enc. de Edu. terá de o repor ou pagar; 

- Colocar os livros consultados no carrinho dos li-

vros, porque um livro mal arrumado é um livro 

“perdido”; 

- Cumprir as instruções dos professores; 

- Respeitar os prazos previstos para o empréstimo 

domiciliário; 

- O equipamento é para ser utilizado na Biblioteca, 

não podendo ser retirado para outro local sem au-

torização prévia; 

- Depois da realização das tarefas na BE e antes de 

se retirarem, os utentes, deverão contactar o res-

ponsável, para que este verifique o estado em que 

foi deixado o equipamento, bem como as instala-

ções; 

- Não alterar o posicionamento dos móveis ou dos 

documentos; 

Pedir ajuda para utilizar, ligar e desligar o DVD / 

CD’s. 



Direitos dos Utilizadores da BE 

 
- Frequentar todos os espaços da Biblioteca e usufruir de 

todos os seus serviços; 

- Requisitar todo o tipo de material livro/não livro para 

leitura/consulta em presença; 

- Requisitar para leitura domiciliária o material autoriza-

do pelo Regulamento da Biblioteca; 

- Podes imprimir trabalhos; 

- Os utilizadores têm livre acesso às estantes 

- Sugerir possíveis aquisições; 

- Utilizar o espaço da Biblioteca para atividades culturais 

e pedagógicas; 

- Reclamar de situações que o tenham desagradado; 

- Solicitar o apoio/acompanhamento do professor pre-

sente sempre que necessite. 

 

Empréstimo Domiciliário 

 

- Os documentos que podem ser requisitados pa-

ra uso domiciliário são: 

- livros de leitura recreativa: literatura infantil e 

juvenil, literatura estrangeira e portuguesa; 

- CD´s e DVD´s: utilização só durante o fim-de-

semana; 

             

      MAS …  

para poderes levar livros tens de fazer a 

requisição desse livro, antes de sair da 

BE, na zona de atendimento da BE  

- Só podes levar um livro de cada vez, 

- Podes ter o livro em casa durante 15 

dias úteis, 

- Se não terminares de ler o livro podes 

renovar a requisição, 

- O livro tem de ser devolvido, sempre, 

ao adulto que estiver na BE para pode-
res requisitar outros e disponibilizar esse 

para outros colegas. 

 

A tua Biblioteca é um espaço e um tempo para...  

 

- Ler  
- Ouvir ler 
- Escrever 
- Estudar 
- Pesquisar 
- Fazer trabalhos de grupo 
- Imprimir trabalhos 
- Requisitar livros 
- Conhecer escritores/ilustradores 
- Participar em várias atividades 
- Jogar um jogo educativo 
- Utilizar o computador 
- Ver um filme 
- Dar largas à tua imaginação 

Missão da Biblioteca Escolar 

A Biblioteca Escolar da EB 2,3 Gonçalo Nunes, através 

da sua equipa, em articulação com todos os professo-

res , Direção e Encarregados de Educação, trabalha 

com os alunos no sentido de contribuir para o desen-

volvimento das diferentes literacias, sendo um centro 

de recursos de apoio ao currículo que proporciona os 

mais variados tipos de suporte às aprendizagens (livros, 

documentos multimédia, internet, etc.); apoio à pes-

quisa de fontes de informação; fomento da leitura; di-

namização cultural, lúdica e pedagógica, com vista ao 

cumprimento da missão educativa e dos objetivos defi-

nidos no Projeto Educativo indo de encontro ao Perfil 

do Aluno. 

 

Objetivos Gerais da Biblioteca 

Promover o acesso e estimular o gosto pelas Tecnolo-

gias da Informação e Comunicação, assim como pro-
porcionar a ampliação de conhecimentos; 

Sensibilizar a Comunidade Escolar para a importância 
da leitura e dos livros na sua formação integral; 

Realizar atividades que promovam o espírito de iniciati-
va, criatividade, autonomia e solidariedade; 

Promover a Biblioteca Escolar como meio ao serviço da 
Comunidade Escolar e Educativa. 

 

A Biblioteca Escolar é um espaço para todos 

utilizarem: alunos, professores, auxiliares e famílias. 

É um lugar para descobrir, sonhar, imaginar, apren-

der, conviver, crescer, de encontro, partilha. 

Usa-a e respeita-a para que tenhas sucesso, aca-

démico e pessoal. 

Horário de funcionamento 

De segunda a sexta-feira: das 8:30 às 18:00 

Blog: http://otecerdasleituras.blogspot.pt 

Email: gnbiblioteca@gmail.com 

Tel: 253 812 296 


