
LOCAL: No Pavilhão Polivalente (junto à cantina)  

HORÁRIO: 08:30 horas —17:00 horas (de 2ª a 6ª)  

URL: www.anossaescola.net 

EMAIL: becre@anossaescola.net 

Escola Básica 2,3  

de 

 Campo de  Besteiros 

VEM VIAJAR NA BIBLIOTECA DA TUA 

ESCOLA …  

 

 

 

 

 

...DESCOBRIR UM ESPAÇO  

DE PRAZER… 

 

 

 

 

 

 

...DESCOBRIR UM ESPAÇO  

DE AFECTO… 

...DESCOBRIR UM ESPAÇO PARA 

CRESCER!!! 

 

O QUE PODES FAZER NA BE/CRE? 

 

ESPAÇO DE LEITURA INFORMAL 

 

 Aqui podes:  

Ler jornais; 

Ler revistas; 

Desdobráveis, etc; 

 

Como fazer: 

Tens   livre   acesso  às estantes e expositores; 

Deves  arrumar os documentos que utilizastes; 

Procura falar em voz baixa neste espaço para não preju-

dicares os colegas que estão a ler. 

 

ESPAÇO DE CONSULTA E DE TRABALHO 

 

 

 Aqui podes: 

Ler livros; 

Estudar; 

Trabalhar em grupo; 

Pesquisar; 

Escolher os livros que queres requisitar; 

Tirar fotocópias  

 

Como fazer: 

Tens   livre   acesso   às estantes e expositores; 

Deves  arrumar os documentos que utilizastes nas pra-

teleiras próprias; 

Tens cinco dias úteis para devolver o livro que requisi-

taste; 

 

 

 

 

BIBLIOTECA ESCOLAR 
 

CENTRO  
 

DE 
 

 RECURSOS 
 

EDUCATIVOS 



Tel: 219-235-401 
Fax: 219-235-401 

Correio electrónico: alguem@example.com 

O QUE É A BIBLIOTECA ESCOLAR / CENTRO DE RECURSOS EDUCATIVOS? 

A BECRE é um espaço cultural onde podes estudar, fazer 

leituras diversificadas, investigar e realizar várias actividades 

lúdicas.  

O QUE EXISTE NA BECRE? 

Na BECRE podes encontrar: 

Livros (enciclopédias, dicionários, livros de aventuras, 

banda desenhada, etc);   

Computadores com acesso à Internet; 

Jogos didácticos; 

Revistas; 

Jornais; 

DVD`s; 

CD-ROM`s 

 Para além deste material 

didáctico, a equipa de professores responsáveis pela BECRE 

também planificou um conjunto diversificado e apelativo de 

actividades relacionadas com a promoção da leitura que 

podes realizar sempre que solicitares.   

Estamos à tua espera! 

QUEM PODE FREQUENTAR A BECRE? 

Todos os alunos, professores e funcionários da escola 

têm acesso  à BECRE; 

Todos os utilizadores deste espaço são registados 

numa base de dados específica. Posteriormente é-lhes 

fornecido um Cartão de Leitor que servirá para efec-

tuar a requisição de livros para leitura domiciliária. 

ACOLHIMENTO E INFORMAÇÃO 

Na BECRE encontras funcionários e  professores que, 

se precisares, orientam-te na pesquisa bibliográfica, na 

Internet e na utilização dos restantes serviços e espa-

ços da BECRE. 

Para tua segurança e maior comodidade deves colo-

car o teu saco/mochila no cacifo que te foi destinado. 

COMO ENCONTRARES O QUE PROCURAS? 

 Os livros estão arrumados por grandes temas, que 

encontras identificadas no topo das estantes: 

 

0 - GENERALIDADES (enciclopédias, obras de referência) 

1 - PSICOLOGIA  

2 - RELIGIÃO 

3 - CIÊNCIAS SOCIAIS 

5 - CIÊNCIAS EXACTAS 

6 – TECNOLOGIA  

7 - ARTE / DESPORTO 

8 - LITERATURA 

9 - GEOGRAFIA / HISTÓRIA 

 

COMO PESQUISAR NO CATÁLOGO DA BECRE? 

 A BECRE dispõe de um catálogo electrónico, que te 

permite encontrar com facilmente o livro ou o autor que procu-

ras. Existe um computador na BECRE reservado para a consul-

ta do catálogo na zona de atendimento. Caso tenhas dificuldade 

em utilizá-lo pede auxílio à funcionária ou professor(es) que 

estão na BECRE.   

 O catálogo de filmes em DVD / VHS e CD-ROM está 

disponível em listagem própria que podes consultar na mesma 

zona de atendimento. 

 

 

 

 

Podes consultar os livros que desejas  e m  r eg im e  d e  

l i v r e  a c es so , ou  seja, podes ir directamente às estantes 

procurar o que desejas. 

No entanto nunca coloques os livros que utilizastes nas 

estantes.  Coloca-os sim nas prateleiras específicas para 

esse efeito e devidamente identificadas 

Não te esqueças que és responsável pelo estado de conser-

vação e pelo extravio do material que utilizas. 

Assim, em caso de perda ou dano dos documentos terás de 

repor um em bom estado ou o seu valor comercial para que 

a BECRE possa proceder á sua aquisição  

O QUE PODES FAZER NA BECRE? 

 

ESPAÇO ÁUDIO / VÍDEO  

 

 Aqui podes:  

Ouvir música;  

Ouvir rádio; 

Ver filmes em DVD / VHS; 

Fazer trabalhos de casa, 

ou outros. 

Como fazer: 

Tens   livre   acesso   à aparelhagem, televisores e leito-

res de vídeo / DVD; 

Deves  pedir  o  CD ou filme ao  funcionário  ou  ao pro-

fessor; 

Não esqueças de rebobinador as cassetes de VHS 

antes de as devolver. 

 

ESPAÇO MULTIMÉDIA / INTERNET 

 Aqui podes: 

Navegar na Internet; 

Digitar e imprimir trabalhos; 

Trabalhar com programas e CD-ROMs. 

Como fazer: 

Preenche sempre a grelha de utilizador; 

Para gravares um trabalho podes utilizar uma pen ou 

outro suporte de dados; 

Utiliza só CD-ROMs da BECRE. Se tiveres outros, pede 

autorização para usar; 

Para imprimires os trabalhos, coloca-os numa pasta 

própria existente no ambiente de trabalho de cada com-

putador, chamada “Imprimir”; 

As impressões são pagas; 

Lotação máxima de dois utilizadores por computador; 

Pede sempre ajuda, se tiveres alguma dificuldade, aos 

professores ou funcionários. 


