
Áreas da BE 
 

Escola Básica e Secundária Velas 

HORÁRIO:  
Segunda -Sexta  

8h 30m -17 horas  

Segue-nos na nossa página web 

https://bibliotecaebsvelas.weebly.com 

Biblioteca Escolar 

Envia as tuas sugestões para: 

bibliotecaebsvelas@gmail.com 

Encontra na BE livros, ví-

deos, músicas, revistas, jor-

nais e todo o mundo na inter-

net!!!!! 

As instalações da BE estão à tua disposição, visando 

a satisfação e bem estar de todos os seus utentes! 

Contamos com a vossa colaboração e presença!!! 

“A Biblioteca é um templo do saber, 

este tem libertado mais pessoas do que 

todas as guerras da história.” 

Margarida Azevedo 

5º B 

EQUIPA DA BE:  
 

Ana Paula Bettencourt  
Ana Teresa Gonçalves  

António Azevedo  
Emíl ia  Viveiros  
Isabel Arezes  

Mª Elisa Vicente  
Mª Natal  Machado  

Olga Si lveira  
Vera Rodrigues  

1. Zona de Receção 

Área destinada à requisição e devolução de do-

cumentos e ao registo diário de frequência. 

Zona de Leitura Informal 

Área onde podes ler revistas e jornais 

2. Zona de Leitura / Estudo / Trabalho 

Área onde podes ler, estudar (sozinho ou em 

grupo), realizar trabalhos de pesquisa (no computador 

e nos tablets) ou realizar os trabalhos de casa, entre 

outros. 

3. Zona da “Hora do Conto” 

Área destinada à leitura orientada para os alunos 

da EPE e 1º CEB. 

4. Zona Multimédia 

Área destinada ao visionamento de filmes e au-

dição de música. 



 Ler não dá sono. Ler dá sonhos. 

 

 A leitura dá asas à imaginação. 

 
 

 

 Ler é voar por caminhos infinitos. 

 

 Ler é sonhar pela mão de outrem. 

 

 Ler é ganhar asas para o mundo. 

ALGUMAS REGRAS 

O acesso à biblioteca é livre e gratuito 

para toda a comunidade educativa. 

A BE é um espaço destinado à leitura, 

estudo, pesquisa e utilização de audiovisuais. A 

biblioteca exige um ambiente de silêncio e res-

peito. Evita falar em voz alta! 

 Cada vez que entras deves preencher o 

registo diário, no computador que se encontra 

no balcão da receção, onde deves colocar o ano/

turma e a atividade que vais realizar. 

Os livros que consultares na biblioteca, e 

que não precises de levar para casa, não necessi-

tam de ser requisitados. No final da consulta co-

loca-os nos espaços (caixa, carrinho, …) existen-

tes.  

 Os dicionários, enciclopédias, e outras 

obras especialmente requisitadas não podem sair 

das instalações da biblioteca, exceto para uso em 

sala de aula. 

As atividades lúdicas são permitidas a 

partir das 15.15 horas 

Deixa limpo e arrumado o espaço que 

utilizaste.  

Os alunos deverão observar e cumprir as 

indicações dos equipamentos.  

Não é permitido ingerir alimentos no BE.  

A entrada de novas obras deve ser sem-

pre divulgada pelos meios convenientes. 

NORMAS DE UTILIZAÇÃO 
 
1—Requisição: 

Alunos—A requisição de livros é efetuada com recur-

so ao cartão do aluno, já que nele está presente, 

igualmente, o número do cartão de leitor. O cartão de 

aluno é pessoal e intransmissível.  

Pessoal docente e não docente—A requisição de li-

vros é efetuada com recurso ao número do processo, 

já que nele está presente o número do cartão de lei-

tor.  

2—Prazo de empréstimo: 

O empréstimo de livros tem um prazo máximo de 15 

dias, cingindo-se ao máximo de duas obras por utiliza-

dor.  

3—Renovação:  

É permitida uma renovação pelo mesmo prazo, desde 

que não haja outro pedido de reserva para o título e 

deverá ser realizada com a apresentação do livro pelo 

aluno.  

4—Devolução: O material requisitado para emprésti-

mo deverá ser devolvido única e exclusivamente no 

balcão de atendimento da biblioteca, não podendo 

ser deixado nas mesas e estantes.  

5—Os utilizadores responsabilizam-se pela conserva-

ção física dos livros e outros materiais requisitados, 

caso contrário serão obrigados a proceder à sua subs-

tituição.  

6—Os utentes da BE que tenham livros em atraso não 

poderão requisitar novos títulos sem entregar os an-

teriores. 

7—Em caso de extravio ou danificação dos livros e 

outros materiais, os utilizadores  ficarão obrigados ao 

pagamento de uma indeminização correspondente ao 

valor atual do exemplar danificado. 


