
 

Escola Básica e Secundária Velas 

HORÁRIO 

Segunda-S ex ta  

8h 30m-17  horas  

Segue-nos na nossa página web 

https://bibliotecaebsvelas.weebly.com 

Biblioteca Escolar 

Envia as tuas sugestões para: 

bibliotecaebsvelas@gmail.com 

“Livros, mentes e guarda chuvas só servem se os 

abrirmos.” 

 

 

Autor Desconhecido 

 

EQUIPA DA BE  

Go re th  B ra s i l  

Ana  Pau la  Be t ten co ur t  

Dan ie la  Fe rra z  

Emí l i a  V ive i ros  

Ol ga  A fo nso  

A ida  V ie i ra  

M ª  Na ta l  Mac hado  

O l ga  S i lve i ra  

J aque s  So usa  

Pau lo  R ibe i ro  

1. Zona de Receção 

Área para requisição e devolução de documentos e  registo 

diário de frequência. 

Zona de Leitura Informal 

Área de leitura de  revistas e jornais. 

2. Zona de Leitura / Estudo / Trabalho 

Área de estudo (sozinho ou em grupo), leitura, e  realização 

de trabalhos de pesquisa ou outros. 

3. Zona da “Hora do Conto” 

Área de  leitura orientada para os alunos da EPE e 1º CEB. 

4. Zona Multimédia 

Área de  visionamento de filmes e audição de música. 

5. Zona de Jogos de Mesa 

Área de lazer com jogos lúdico-didácticos. 

Zona de Leitura Informal Zona de Receção 

Zona de  Leitura/Estudo Zona da “ Hora do Conto” 

Zona dos Jogos de Mesa Zona de Multimédia 

Áreas da tua BE 



 

 

 

 

 

 
ALGUMAS REGRAS 

 

O acesso à biblioteca é livre e gratuito para toda a comuni-

dade educativa. 

A BE é um espaço destinado à leitura, estudo, pesquisa e 

utilização de audiovisuais. Para tal, exige um ambiente de silêncio e 

respeito. 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 necessitam de ser requisitados. No final da 

consulta coloca-os nos espaços (caixa, carrinho, …) existentes.  

 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 sempre divulgada pelos 

meios convenientes. 

NORMAS DE UTILIZAÇÃO 
 
1—Requisição: 

Alunos—A requisição de livros é efetuada com recurso 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 livros é efetua-

da com recurso ao número do processo, já que nele está presente o 

número do cartão de leitor.  

2—Prazo de empréstimo: 

O empréstimo de livros tem um prazo máximo de 15 dias, cingindo-se 

ao máximo de duas obras por utilizador.  

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 empréstimo deverá ser 

devolvido única e exclusivamente no balcão de atendimento da biblio-

teca, não podendo ser deixado nas mesas e estantes.  

5—Os utilizadores responsabilizam-se pela conservação física dos 

livros e outros materiais requisitados, caso contrário serão obrigados a 

proceder à sua substituição.  

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

sitar novos títulos sem entregar os anteriores. 

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. 


