
 Zona multimédia  

Aqui podes:  

consultar revistas de atualidades (Super Interessante, 
Visão Júnior, National Geographic e outras); 

ver/ouvir  vídeos/ DVD, música  (com auscultadores);  

solicitar a utilização do equipamento disponível: 8 PC 
fixos e um portátil, 3 televisores, leitores de vídeo, 2 
leitor/gravador de DVD,  scanner,  leitores de CD, 
mesa de mistura e câmara de vídeo; 

estudar na escola virtual, produzir trabalhos multimédia 
e guardá-los no Google drive; 

pesquisar informação on-line,  noutros suportes digitais 

(CD, DVD, CD-ROM) e na Internet: 

Biblioteca de Livros Digitais 
Biblioteca Digital Camões  
Biblioteca Digital Europeia 
Google Books  

 

participar em concursos  do PNL  em 

(www.planonacionaldeleitura.gov.pt);  
ler periódicos em linha: 

            Jornal a bola - http://abola.pt 
        Visão Júnior - http://visao.sapo.pt 

Jornal do Fundão - http://jornaldofundao.pt; 
 

pesquisar em diretórios, listas organizadas de tópicos 
(www.indeks.pt/jovem.php 
www.guiawebportugal.es); 

 

aceder a livrarias virtuais (www.wook.pt, 
www.omniserviços.pt, www.amazon.com,); 

 
procurar artigos específicos  num índice de periódicos, 
a Biblioteca do Conhecimento Online: www.b-on.pt  

Diretórios mantidos por profissionais: 
 Virtual LRC - http://www.virtuallrc.com  

             About - http://home.about.com 

procurar sítios com metapesquisadores: 

Portugueses 
aeiou - www.aeiou.pt 
Netindex - www.netindex.pt  
Sapo - www.sapo.pt 

Brasileiros Aonde - www.aonde.com.br 

Estrangeiros com 
versão em 
português 

Google - http://www.google.pt 
Altavista - http://pt.altavista.com  
Yahoo- http://br.yahoo.com 

Interativo http://pt.kartoo.com 

com anonimato www.ixquick.com  

  
Antes de começares a pesquisa deves elaborar uma 

lista de palavras-chave e selecionar o campo a 
pesquisar: título, autor, assunto.  
Podes utilizar os auxiliares de pesquisa seguintes: 

Auxiliar de 
pesquisa 

pesquisa: 

- (not) 
+ (or) 

& (and) 

exclui um termo 
inclui um termo 
ambos os termos 

* várias palavras com a mesma raiz 

$ ou ? singular/ plural da mesma palavra 

aspas (“ler”)  frases completas 

define: ler 
what is:ler 

a definição da palavra em dicionários 
em sítios 

intitle:ler 
allintitle:ler 

 
inurl 

allinurl 

títulos de páginas da Internet 
a palavra nos títulos de páginas da net 
 
endereços url 
a palavra nos endereços 

intervalo 

2000..2012 
no intervalo de tempo (datas) referidas 

ler site:edu.pt 

 
 

em sites de um tipo de domínio:  
edu - ensino,  
gov - entidade governamental 
org - organização sem fins lucrativos 
com - comercial 
uk - Reino unido 
es - Espanha 

music: músicas 

movie: filmes 

weather: o tempo meteorológico 

Regras de utilização da Zona Multimédia 
Não é permitido: 

alterar as configurações do computador; 
descarregar programas ou ficheiros disponíveis na 
Internet; 
abrir sítios suspeitos de trazer vírus, pornográficos, 
com violência, racistas ou inadequados; 
haver mais de 2 utilizadores por posto. 

Guia do Utilizador 

 

 

 

 

 

 

Covilhã 

  

A biblioteca escolar (BE) é parte integrante do 
processo educativo escolar e do seu projeto 
pedagógico, nomeadamente no desenvolvimento 
das literacias, das competências da informação, do 
ensino-aprendizagem e da cultura. 

 
 A BE faculta à comunidade escolar e local, o 

acesso à informação, educação, cultura e lazer, 
disponibilizando recursos humanos, documentos de 
diferentes tipos e suportes, equipamentos assim 
como um conjunto de serviços e atividades culturais 
(exposições, palestras, debates, sessões de poesia, 
teatro, concursos, celebração de efemérides, 
outras).  

A equipa da BE dá-te sugestões e apoia-te se 
pedires, por exemplo na procura de livros, no apoio 
à pesquisa de informação e na realização de 
trabalhos. 

A utilização da BE contribui para as tuas 
competências de leitura e para a melhoria dos teus 
resultados escolares. 

 

Aparece e desfruta! 

 

Horário: dias úteis das 8:30h às 18:20h 

Email: becre.esfhp@gmail.com 

Catálogo em linha: www.esfhp.pt – Biblioteca  

Blogue:http://bibliotecaheitorpinto.blogspot.pt 

http://cvc.instituto-camoes.pt/conhecer/biblioteca-digital-camoes.html
http://www.planonacionaldeleitura.gov.pt/
http://jornaldofundao.pt/
http://www.indeks.pt/jovem.php
http://www.wook.pt/
http://www.omniserviços.pt/
http://www.amazon.com/
http://home.about.com/index.htm
http://www.aonde.com.br/
http://br.yahoo.com/
mailto:becre.esfhp@gmail.com
http://www.esfhp.pt/


Na biblioteca existem várias zonas funcionais. 

 

Zona de leitura informal (à entrada) 

Aqui podes: 

ler jornais e algumas revistas; 

conviver /conversar com outros colegas. 

Tens livre acesso às estantes e expositores. 

Os jornais e revistas devem ser colocados nos locais 
de onde foram retirados. 

 

Zona de receção 

No balcão de atendimento encontra-se um 
funcionário (a) que te pode prestar os seguintes 
serviços: 

 dar informações e orientar na procura e requisição 
de recursos; 

 entregar e proceder ao pagamento (ver tabela de 
preços afixada) dos documentos mandados 
imprimir pelo utilizador ou de fotocópias de 
documentos da BE (a preto e branco e a cores, 
em formato A4 e A3); 

 entregar e devolver equipamentos (computador 
portátil, máquina fotográfica, leitores de CD, 
câmara de vídeo e outros. 

Todos os alunos, enc. de educação, pais, 
funcionários e professores podem requisitar  
publicações para o domicílio, durante oito dias ou 
no caso de DVD e CD áudio durante  três dias.  
Após este período devem devolver os referidos 
recursos ou requisitá-los novamente.  
 
As enciclopédias, dicionários, livros em reserva, livros 
esgotados, periódicos (jornais e revistas) exemplares 
de consulta frequente, obras de vários volumes, com 
carimbo vermelho e os jogos de tabuleiro só podem 
ser utilizados na Biblioteca.  

Zona de estudo, leitura e multiusos  

Aqui podes:  

 estudar ou realizar trabalhos com o apoio da 
professora bibliotecária; 

 utilizar o fundo documental da BE;  

 consultar obras de referência (enciclopédias, 
dicionários) e os periódicos;  

 assistir ou participar nos eventos agendados: 
apresentações multimédia, conferências, 
debates, filmes, espetáculos e outros. 

 ler livros de literatura, de tipo informativo, de 
apoio ao estudo e outros. 

Os livros recomendados pelo Plano Nacional têm 
um círculo na lombada colorido: 

        ● 7º ano leitura  orientada 

●  8º ano leitura  orientada 

 ● 9º ano leitura  orientada 

 ● leitura autónoma no 3º ciclo  

 ● leitura autónoma no secundário  

 
          Livros para apoio a projetos: 

● Corpo humano/saúde (3º ciclo) 

● Científicos (3º ciclo e sec.) 

● Natureza/defesa do ambiente (3º ciclo) 

● Música e artes (3º ciclo) 

● História de Portugal (3º ciclo) 

 O História Universal (3º ciclo) 
 

Regras de utilização da Zona de Estudo/Leitura 

 deixar a mochila no cacifo à entrada; 

 colocar os telemóveis em silêncio; 

 falar em voz baixa; 

 não é permitido comer ou beber na biblioteca; 

 entregar os recursos utilizados ao funcionário 
da BE ou colocá-los nos cestos metálicos.  

  

O fundo documental da  Biblioteca é constituído por 
cerca de 4500 livros, 200  DVD e  240 CD áudio 
registados informaticamente e catalogados de acordo 
com a Classificação Decimal Universal (CDU).  

A CDU é um esquema de classificação 
uniformizado e normalizado, amplamente usado em 
todo o mundo, que visa abarcar e organizar a 
totalidade do saber humano em10 classes, que se 
subdividem novamente de forma decimal, do geral 
para o específico.  

A cada classe corresponde uma cor que aparece 
no topo das estantes e na lombada dos livros 
através de uma fita colorida. 

  

█ 0. Generalidades. Ciência e Conhecimento. 
Informação 

█ 1. Filosofia. 159.9 Psicologia. 

█ 2. Religião. Teologia 

█ 3. Ciências Sociais: 316 Sociologia, Educação,        
33 Economia,32 Política, 34 Direito,          
37 Educação, 39 Usos e costumes. 

    4. Não ocupada  

█ 5. Ciências Puras: 51 Matemática, 52 Astronomia,     
53 Física, 54 Química,   55 Geologia,           
57 Biologia, 58 Botânica, 59 Zoologia. 

█ 6. Ciências Aplicadas: 61 Medicina,                      
62 Tecnologia em geral, 63 Agricultura,                         
657 Contabilidade, 658 Gestão de 
empresas, 659 Publicidade.   

█ 7. Arte. Desporto. 71 Urbanismo, 72 Arquitetura,      
73 Artes plásticas, 74 Desenho, 75 
Pintura, 76 Artes Gráficas,  77 Fotografia,              
78 Música, 791 Cinema, 792 Teatro.  

█ 8. Língua. Linguística. Literatura. 82-1 Poesia,         
82-2 Teatro, 82-3 Prosa Narrativa,            
82-93 Literatura infantil e juvenil. 

█ 9. Geografia. Biografia. História. 91 Geografia,    
94(4) História da Europa. 

 



 


