ORGANIZ AÇÃO D A BIBLIOTECA
Agrupamento de Escolas Diogo cão

A NOSSA Biblio teca es tá organizada
segundo o s is tema de class ificação de
documentos CDU (Classif icação Decimal
Universal)
Esta
class ificação
ordena
o
conhecimen to humano em 10 class es e
permite -nos id entificar o assunto da
obra, possibilitando juntar todas as
obras do mesmo assun to e, d entro
deste, o mesmo autor .
As princ ipais divisões da CDU são
0 – Generalidades

GUIA

1 – Filosofia
2 – Religião

DO

3 – Ciências Socia is

UTILIZADOR

5 – Matemática, Ciências Naturais
6 – Ciências Ap licadas
7 – Arte, Despor to

Biblioteca Escolar

8 – Língua, Literatura
9 – Geografia, Histór ia

b ib lio t ec ad io goc a o@ gma il.c o m

Centro de Recurs os Educativos

A
BIBLIOTECA
localiza-se
no
Pavilhão principal e é constituída
por
5
zonas
nucleares:
de
atendimento,
de
leitura,
de
consulta, de informática, de jogos e
apoio ao estudo.

HORÁRIO
A Biblioteca funciona entre as 8.30
e as 18.00, de segunda a sextafeira.

UTILIZADORES
Podem utilizar a Biblioteca alunos,
professores e pais e encarregados
de educação

DIREITOS DOS UTILIZADORES
 Utilizar todos os serviços de
livre acesso.
 Requisitar documentos para
empréstimo domiciliário.
 Ler na sala de leitura, ver
filmes
com
auscultadores,
ouvir CD com auscultadores,
utilizar os computadores para
pesquisa e jogar jogos na sala
de jogos.

DEVERES DO UTILIZADOR
 Deixar as mochilas à entrada,
em local próprio.
 Manter em bom estado o
material
 Cumprir o prazo definido para
devolução dos livros.
 Acatar
as
indicações
transmitidas pelos professores e
funcionários.
 Falar em voz baixa em todo o
espaço da Biblioteca.

REGRAS DE UTILIZAÇÃO DOS LIVROS E
OUTRO MATERIAL
 Para utilizares a Biblioteca
tens que ter o cartão.
 Para jogar jogos, ver filmes e
trabalhar nos computadores
tens que os solicitar no
atendimento e entregar o
cartão, que te será devolvido
mais tarde quando devolveres
o material ou se verificar que
está tudo em ordem.
 Não coloques novamente nas
estantes os livros acabados de
consultar.
Coloca-os
no
carrinho.
 Os computadores são usados
para pesquisa e trabalhos das
aulas
 Não podes gravar nada nos
computadores pelo que terás
que trazer a tua “pen”.
 Só podem estar dois alunos à
frente de cada computador.

