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Bem-vindo à tua biblioteca
Neste primeiro número
do BoBE, queremos que
fiques a saber o que
podes
encontrar
na
Biblioteca da tua escola.
Se
já
conheces
a
biblioteca, este pequeno
texto
ajudar-te-á
a
relembrar; se (ainda)
não és utilizador deste
espaço, este pequeno
texto
ajudar-te-á,
igualmente, a encontrar
aquilo que precisas.

pesquisa, talvez seja
conveniente ficares a
saber que a informação,
o
chamado
fundo
documental,
está
organizado por assuntos
e utiliza um esquema
internacional chamado
CDU
-Classificação
Decimal Universal
Queres saber como se
divide a CDU? Pois bem,
aqui vão as principais
divisões:

Na biblioteca tu podes
ler, podes consultar
documentos impressos,
estudar
e
realizar
trabalhos de casa ou de
pesquisa,
pesquisar
informação na net, ver
f i l m e s
o u
documentários,
ouvir
música... Conviver com
os teus amigos.

0—Generalidades.

Para

7—Arte. Música. Jogos.

te

ajudar

na

1—Filosofia. Psicologia.

Nesta edição:

Bem vindo
Quem somos

Desporto. Espectáculo
8—Linguística.
Literatura.

4– Classe vaga
5- Ciências Exactas e
Naturais.
6—Ciências Aplicadas.

Dados...

9 — G e o g r a f i a .
Biografias. História.
Jogo cultural

2—Religião
3—Ciências Sociais.

Dia da
Biblioteca
Escolar

E pronto, já sabes,
agora,
onde
deves
procurar
o
que
te
convém. Não esqueças
de
tratar
bem
o
material: ele é de todos!

Publicações
periódicas
Curiosidades

 Últimas
aquisições
 A vida num sopro, de
José Rodrigues dos Santos

Quem somos?
Quem somos?
A actual equipa da
Biblioteca Escolar é formada pelos professores
Alexandra Lima, Fátima
Mesquita e Fernando
Sá.
A nossa biblioteca inte-

gra a Rede de Bibliotecas Escolares o que lhe
confere algumas vantagens e acrescenta responsabilidades.
A equipa reúne-se à
quarta-feira,
às
10
horas e está disponível
para
atender
todos
quantos a queiram contactar.

Toda
a
comunidade
escolar é convocada a
participar neste projecto
comum. Como fazê-lo?
Frequentando-a, dando
sugestões para aquisição de material, participando nas actividades
que aí são desenvolvidas,
usufruindo
do
espaço para realização

 Catarina de Bragança,
de Isabel Stilwell
 A lâmpada de Aladino,
de Luís Sepúlveda
 Diego e Frida, de Le
Clézio—Prémio Nobel 2008
 Gato branco, gato
preto—DVD
 Abelha na chuva—DVD
 Jogos de poder—DVD

de actividades.

A nossa “eterna” directora

O que fazemos, enquanto
equipa? Planeamos actividades, confrontamos ideias,
reflectimos sobre o que está
bem e mal na biblioteca.

A nossa equipa viu-se
“amputada”, no decorrer do último
ano lectivo, da nossa “eterna”
directora, a Dr.ª Isabel Santos.
Todos a conhecíamos, todos sabíamos que tínhamos nela uma amiga
capaz de ajudar quem precisava,.
Era uma senhora, a nossa Isabel.
Irónica como só os inteligentes
sabem ser, com um cinismo saudável” que só lhe conferia charme.
Faz-nos falta, a Isabel. Fica um
convite: aparece por cá!

Com abertura de espírito,
acolhemos sugestões e críticas.
Lá estaremos para o que der
e vier...
A equipa da Biblioteca

Dia da Biblioteca Escolar

Leio e estou liberto —
de Literatura Portuguesa do 11º C
leram poemas de conceituados
poetas portugueses e os alunos do
Curso Profissional de Informática e
Gestão emprestaram as suas vozes
à leitura expressiva de poemas de
Júlio Dinis e A. Gil.

No passado dia 27 de Outubro
comemorou-se o Dia da Biblioteca
Escolar. Como não podia deixar de
ser, a nossa escola associou-se à
efeméride e comemorou como pôde
essa data.
O ano passado, pela mesma ocasião,
a equipa, então liderada pela colega
Isabel Santos, arriscou manter a
Biblioteca aberta até às 22 horas.
Valha a verdade, foi uma má
experiência pois ninguém
apareceu... Este ano foi diferente:

L

Valeu a pena? Claro! O público
(p ouco) a deriu, os “d iseurs”
divertiram-se e a poesia ficou no ar à
espera de outras oportunidades.

avançámos com a leitura de poemas
de autores portugueses. Os alunos

Dados da gente...
Agora que se fala tanto de
avaliação, a equipa da Biblioteca
p r e t e nd e a p r e s e n t a r d a d o s
estatísticos fiáveis relativos à
frequência deste espaço. Verdade
que
ainda
não
tivemos
oportunidade de realizar um
trabalho aturado sobre este
assunto, mas podemos afirmar,
sem errar, ser a Biblioteca um
espaço bastante procurado.
Os dados que temos são relativos
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ao ano passado, mas como não são
conhecidos da comunidade,
apresentamo-los agora, para se ter
uma ideia da
frequência deste
espaço. Assim, numa semana
normal, a Biblioteca foi visitada
por 302 vezes. A grande massa de
visitantes
utilizou
os
computadores
(102),
59
procuraram os jornais e revistas,
44 pretenderam imprimir
documentos, 55 procuraram

livros/ dicionários
d i s t ri b ui r a m– s e p or
actividades.

e 42
ou t r a s

Quanto aos dias da semana mais
“quentes”, a segunda-feira aparece
em primeiro lugar. É início da
semana, há trabalhos a apresentar
e os jornais trazem os resultados
da bola... Por ordem decrescente
aparecem a terça-feira e a quintafeira; à sexta-feira o número é
inferior e é à quarta-feira que o
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Acesso aos documentos
Já deves ter reparado
que as estantes da
nossa biblioteca são
de livre acesso, ou
seja: estão abertas de
modo a que tu possas
c o n s u l t a r
directamente
os
documentos
que
desejas.
Se quiseres utilizar os
computadores
existentes, terás de te
inscrever no dossier
que ali se encontra
para esse fim.

Podes requisitar música,
cassettes/vídeo,
diapositivos.

Actual Biblioteca de
Alexandria

Se, por qualquer motivo,
quiseres levar documentos
para leitura domiciliária,
fica a saber que as
c ha ma d a s
ob r a s
de
referência
(dicionários,
enciclopédias, atlas) não
bom estado e dentro dos prazos
podem sair da biblioteca,
legais.
bem como o material nãoA Biblioteca de Alexandria, no Egipto, foi
livro.
uma

das

mais

importantes

da

O outro material pode ser Antiguidade. A actual contém mais de 5
requisitado
sob
uma 000 000 de documentos!
condição: entregá-lo em

É a tua vez de colaborares!
espaço é teu, aproveita-o!
Este espaço é para ti, utente da
Biblioteca.
Tens aqui um local onde podes
dar a tua opinião sobre o
funcionamento do espaço, os
materiais existentes ou
inexistentes, apresentares
sugestões e críticas, abordar um
tema que te pareça interessante,
dar a tua opinião sobre um livro

lido, uma notícia de jornal, um
filme visionado, uma música
escutada.
O

Visita a exposição
O Regicídio

A propósito da palavra biblioteca...
Propomos-te um jogo acerca das
palavras da família de biblioteca,
palavra que vem do grego
b ib lí o n Na c olu na a s e g ui r
encontras uma lista de vocábulos
relacionados com biblioteca. Na
lista à direita encontras o
s i g ni fi ca d o d e s s a s me s ma s
palavras. Faz a correspondência e
vê os resultados na última página.
Atenção: não vale fazer batota!

Bibliofagia

A.

Aquele que destrói livros

2.

Bibliófobo

B.

Acção de roer papel

3.

Bibliófilo

C.

Aquele que furta livros

D.

Responsável pela biblioteca

E.

Coleccionador de livros

F.

Aquele que tem horror a livros

G.

Aquele que se esquece do que
escreveu

1.

4.

Biblioclasta

5.

Biblioclepta

6.

Bibliólata

7.

Bibliomaníaco

8.

Bibliotecário

H.

Aquele que ama os livros
Vê as soluções na última página
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Escola Secundária
com 3º Ciclo D.
Dinis
Rua Adriano Lucas
Horário de Funcionamento
2ª, 3ª, 4ª, 5ª e 6ª das 8h 25
min às 18h 20 min.

Video,
lego,
audio

Publicações que podem ser lidas na Biblioteca

7-e
8-d
5-c

Alguns quadros que ornamentam o espaço são da autoria
de alunos que os realizaram
nas aulas de Educação Visual.

1-b
4-a

Soluções
.

☺Visão
☺Courrier Internacional
☺Superinteressante

O tecto da biblioteca é uma
pintura dos professores Vítor
Matos e João Paulo.

2-f

Quanto a revistas, a escola
assina as seguintes:

Curiosidades

6-g

☺Diário de Coimbra,
☺Jornal As Beiras
☺Público
☺Jornal das Letras

Você disse biblio quê?

3-h

Relativamente a jornais e
revistas, a nossa escola é
assinante de:

Na vitrine da escola, à direita
de quem entra, estão expostas
as últimas aquisições da biblioteca. Dá uma olhadela e apresenta sugestões!

