
 
 
Sítios recomendados: 
 

� Agrupamento de Escolas de Alhandra, Sobralinho e 
S.João dos Montes 
http://www.eps-soeiro-pereira-gomes.rcts.pt 
 

� Rede de Bibliotecas Escolares 
www.rbe.min-edu.pt 
 

� Plano Nacional de Leitura 
www.planonacionaldeleitura.gov.pt 
 

 
 
«Folhear um livro é espreitar para dentro de uma caixa 
sem chave ao alcance das mãos e dos olhos. Não há 
segredos.» 
 
                                                            António Torrado 
 
 

-------------------------------------------------------------- 
Por favor, depois de ler o presente Guia do Utilizador, 
preencha este destacável, recorte e devolva-o à professora do 
seu educando. Obrigada! 
Tomei conhecimento do Guia do Utilizador da BE/CRE  
O Enc. de Educação: 
______________________________________________ 
 
O (A) Aluno(a): 
______________________________________________ 
 
Ano de Esc.: ______________     Turma: ____________ 
 

BE/CRE’s 1ºCiclo 2013/2014 
 

 
 

• Como podes frequentar a BE/CRE: 

  - Só o podes fazer na presença de Professores, Assistentes 
Operacionais, Monitores ou quem os substitua. 

 - Comer e beber só no exterior. 

 - Deves deixar os objetos pessoais na sala de aula. 

 - Escolhe a zona para onde pretendes ir. 

 - Respeita o número de alunos por zona. 

 - Mantém as mãos limpas. 

 - Fala baixinho. 

 - Coloca os livros no local indicado para tal. 

- Comunica-nos sempre que danifiques ou encontres material 
estragado. 

 - Pede ajuda sempre que precisares. 

 - Trata a BE/CRE e todo o material com carinho. 

 - Convida pais, familiares e amigos para conhecerem a tua 
BE/CRE !!! 

 

 
 

 
BOM ANO LETIVO e MUITAS LEITURAS !!! 

 

                                                  A Profª. Bibliotecária - 1ºCiclo: 
                                                Maria José Paiva 
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 ● O que é a BE/CRE? 

 - É o local onde podes encontrar vários livros, CD rom's, CD's 
áudio, jogos de mesa, vídeos, computadores, internet. 

 - Todo o material está organizado por assuntos (Dicionários e 
Enciclopédias, Filosofia, Religião, Ciências, Matemática, 
Medicina, Artes, Literatura, História, Geografia, …)  ● Arrumação dos documentos: 

- Os documentos estão arrumados de acordo com a Tabela da 
CDU (Classificação Decimal Universal) simplificada e afixada 
na BE/CRE: 

 
Tabela de Classificação Decimal Universal  

(Tabela CDU) 
Classes 

0 Generalidades (Informática; Dicionários; 

Enciclopédias; Literatura Infantil; Literatura Juvenil) 
 

1 Filosofia. Psicologia 
 

 

2 Religião 
 

 

3 Ciências Sociais 
 

 

4 
(esta classe não existe) 
 ____ 

5 Ciências Naturais. Matemática 
 

 

6 Ciências Aplicadas. Medicina. Tecnologia 
 

 

7 Arte. Espetáculo. Desporto 
 

 

8 Linguística. Literatura 
 

 

9 História. Geografia. Biografias. Fundo Local 
 

 

 
- Em cada estante os livros estão arrumados por ordem 
alfabética (três primeiras consoantes do apelido do autor) 
 

              

 
 ● Na BE/CRE podes:       

 - Aprender e divertir-te.              

- Frequentar o espaço livremente, dentro do seu 
horário de funcionamento, sempre na presença de um 
responsável. 

 

 - Ler livros e outros documentos disponíveis. 

 - Pesquisar (nos livros e na internet).   

 - Utilizar os computadores (respeitando as regras para 

tal). 

 - Estudar.         

 - Jogar. 

 - Ouvir música.  

 - Ver vídeos.     

 - Participar nas actividades que forem realizadas. 

- Levar livros emprestados para leres em casa. 

- Requisitar livros para trabalhar na sala de aula. 

 
 

 
 ● Empréstimo Domiciliário  

 
- Podes fazer o Empréstimo Domiciliário no tempo 
previsto para a tua turma. 
 
- Só podes requisitar livros e os que não tenham 
bolinha vermelha. 

 
- Deves respeitar o prazo de entrega dos livros (uma 
semana). 

 
- Nas interrupções letivas podes requisitar dois títulos. 

 
- Se perderes ou danificares algum título deves 
substituí-lo por outro igual. 
 
- Só podes fazer Empréstimos Domiciliários após 
devolução da tomada de conhecimento do presente 
Guia pelo teu Encarregado de Educação. 
   

 
 

 
 

 


