
       
 

Agrupamento de Escolas de Sardoal 
 
 

Biblioteca Escolar 
Centro de Recursos Educativos 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

INFORMAÇÃO 

Olá, 
 Somos da Biblioteca e queremos falar contigo! 
Este espaço está organizado como mandam as 
normas internacionais, regras que são iguais para 
todas as bibliotecas, quer sejam escolares, 
municipais ou outras. 
 Para já, os livros devem estar arrumados por 
temas, e esses temas, que são numerados de 0 até 9, 
devem estar por ordem. Assim vais encontrar as 
estantes do tema 0 à entrada da biblioteca e o tema 9 
lá ao fundo. 
 Quais são os temas? Como já dissemos são 9 e 
vão do 0 até ao 9, mas o 4 está vazio. A cada número 
corresponde uma temática que já vamos apresentar. 
Para te ajudar a procurar basta olhares para o cimo 
de cada estante e verás o número e o tema indicado. 
Também te fizemos um pequeno esquema da 
Biblioteca para ser mais fácil a tua descoberta.  
 Os temas são os seguintes: 
0 Generalidades (Dicionários, Enciclopédias, 
Informática...) 
1 Filosofia - Psicologia 
2 Religião 
3 Ciências Sociais (Geografia social, Sociologia, 
Politica, Economia, Direito, Ciências da Educação e 
Etnologia)  
5 Matemática - Ciências Naturais 
 

 
6 Ciências Aplicadas - Medicina - Tecnologia 
7 Arte - Desporto 
8 Língua - Linguística - Literatura 
9 Geografia - História 
 Encontras ainda duas caixas com B.D. e 
estantes com livros para os mais pequenos com a 
sigla I seguido do número do tema. 
 Em cada livro, por dentro, vais encontrar um 
carimbo onde está indicado o número de registo e a 
cota. São essas informações que deves indicar 
quando requisitas um livro. O número de registo é 
um número que é atribuído como numa lista por 
ordem crescente, por exemplo 1028, e a cota é o 
número do tema e 3 letras do apelido do autor ou 
do título, por exemplo 94ALA. 
 Reg. Nº: 1028 
 Cota: 94ALA   
Isto quer dizer que o livro tem o número 1028, é de 
História e o apelido do autor começa por ALA 
(Alarcão). Fácil, não é?! 
 Podes consultar o que quiseres mas não 
precisas de arrumar nada. Estão umas caixas ao 
lado das estantes para depositares os livros que 
tiveres usado. Arrumar fica para nós. Mas não 
leves nada sem ter feito a requisição junto das 
funcionárias! 
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 Também queremos que venhas ter 
connosco para te divertires. Assim, podes ainda 
encontrar placares com informações sobre livros 
ou filmes que te recomendamos, concursos, etc. 
 Se tiveres dúvidas sobre como pesquisar, 
organizar o teu trabalho ou utilizar alguma 
ferramenta do computador, não hesites! Estamos 
cá para te ajudar. Mas já sabes: em SILÊNCIO ou 
falando baixinho. 
 Um bom ano e bem-vindo! 
 Esperamos por ti na tua Biblioteca. 
   A Equipa da  BE/CRE 
 
 
 Podes consultar o site e o blogue  da BE/CRE 
nos seguintes endereços: 
 

www.portal.escolasardoal.com/ 
http: //agenda-de-ideias.blogsopt.com/ 

 
 


