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2002/2003, altura em que

No âmbito das candidaturas Ideias com Mérito 

2010, da RBE, temos vindo a implementar o projeto 

”Aprender para Inovar, Inovar para Aprender” apre-

sentado pela nossa Biblioteca  e que foi um dos qua-

tro projetos selecionados a nível nacional. Com este 

projeto a BE tem dado um importante contributo no 

alargamento das competências tecnológicas, digitais 

e de informação, desenvolvendo nos alunos compe-

tências que os levem, de forma mais crítica e conscien-

te, a avaliar, relacionar, comunicar… a pensar a 

informação.

A BE DR. JOSÉ DOS SANTOS BESSA 

Biblioteca Escolar Dr. José dos Santos Bessa 

Rua do Clube Desportivo Carapinheirense, nº 4,  

3140-097 CARAPINHEIRA 

be.carapinheira@aemontemor.pt 

BLOGUE: www.momentos-be.blogspot.com 

Facebook: www.facebook.com/becarapinheira  
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A BE E A INTERNET ORGANIZAÇÃO DA BIBLIOTECA ESCOLAR 

A Biblioteca tem várias zonas e está organizada da 

seguinte forma: 

 ACOLHIMENTO 

Empréstimo domiciliário (livros 5 dias úteis, 

renovável); requisição de computadores (20 

min.), TV + vídeo/DVD; impressões e    

fotocópias; apoio na pesquisa, apoio ao 

estudo ... 

 LEITURA INFORMAL 

- Leitura de periódicos (jornais, revistas…), 

Banda Desenhada; leitura em IPADS; ouvir 

música. 

 JOGOS DIDÁTICOS 

Requisita algumas pe-

ças no balcão de aten-

dimento! 

 MULTIMÉDIA 

- Pesquisa na Internet e CD-ROMs; elaboração de 

trabalhos informáticos. Tens também um espaço 

onde podes usar o teu próprio pc.   

- Consulta/ visionamento de documentários, filmes... 

 LEITURA / PESQUISA 

- Pesquisa do fundo documental; leitura;  trabalho 

individual; dois computadores para trabalho 

individual. 

NESTE ESPAÇO DEVES FAZER MAIS SILÊNCIO!! 

       A Biblioteca funciona em regime de acesso direto e 

livre às estantes com o fundo 

acordo com a Classificação Decimal 

Uni

classificação uniformizada e utilizada em todo  o  tipo  

de  bibliotecas.  Tem  como finalidade dividir e 

organizar a totalidade do conhecimento em 9 áreas.  

CDU Classe 

Classe 0 Obras de Referência. Generalidades 

Classe 1 Filosofia. Psicologia 

Classe 2 Religião 

Classe 3 Ciências Sociais 

Classe 5  Matemática. Ciências Naturais  

Classe 6 Ciências Aplicadas  

Classe 7 Arte. Espetáculo. Desporto.  

Classe 8 Língua. Linguística. Literatura 

Classe 9 Geografia. Biografia. História 

Exemplo de 

Cota: 

Livro de do autor  

Miguel Sousa TAVares 

Literatura Infanto-juvenil  

(82-93)  

DIVERTE-TE ONLINE MAS... 

na BE apenas podes aceder a JOGOS 

EDUCATIVOS, ver filmes no Youtube 

relacionados com os temas que andas 

a estudar.  

Nas redes sociais deves ter um 

comportamento adequado e 

responsável! 

 BLOGUE DA BE - espaço de divulgação 

de atividades, novidades, sugestões, 

links úteis, … Visita-nos e deixa o teu 

comentário! Participa! 

 BE NO TEU MAIL - acede regularmente 

ao teu mail e sabe tudo o que se   

passa na BE! Pede adesão à nossa 

lista de difusão! 

 FACEBOOK - Adiciona-nos 

como amigo no FB e fica a 

par das últimas novidades! 

 CATÁLOGO ONLINE - pesquisa comoda-

mente em casa o catálogo da BE e 

encontra aquele livro de que necessi-

tas.  

 NEWSLETTER BE - está atento às News-

letters da BE na tua caixa de correio. 

 DINAMIZAÇÃO CULTURAL 

Divulgação de atividades, 

passatempos, livro e escritor 

do mês, novidades, concursos e 

muito mais…! Participa! 


