
 
 
SERVIÇOS DISPONÍVEIS NA 

BIBLIOTECA 
 

Consulta de documentação,  em livre 
acesso, individualmente ou em pequenos 
grupos. 
 

Auxíl io na pesquisa de documentação , 
através dos professores e/ou funcionárias da 
equipa da BIBLIOTECA e via Bibliobase 
 

Empréstimo domici l iário de livros ,  
durante um período de oito dias, renovável  
 

Empréstimo de vídeos, DVD e CD , ao 
fim de semana 
 

Empréstimo  de livros e mais 
documentação  para outros espaços 
da Escola 
 

Util ização dos computadores e 
impressoras para produção de trabalhos, 
mediante inscrição prévia  
 

Ligação à Internet , mediante inscrição 
prévia 
 

FOTOCÓPIAS, IMPRESSÕES E SCANNING 

–  CONSULTA A  TABELA  DE  PREÇOS 
 
 

Os vários serviços que a  
BIBLIOTECA oferece têm regras 
próprias. Informa-te sobre elas e  
respeita-as! 

 
     MUITO IMPORTANTE! 
 

 Deixa a mochila dentro de um cacifo, no exterior da 
BIBLIOTECA. 

 Desliga o telemóvel. 
 Não tragas comida para dentro da sala. 
 Não faças barulho que possa incomodar os outros 

utilizadores. 
 Presta atenção às indicações das funcionárias do 

serviço de ACOLHIMENTO. 
 Deixa tudo tão limpo e arrumado como estava. 

 
       PODES E DEVES… 
 

   ... utilizar qualquer um dos serviços prestados pela  
   BIBLIOTECA. 
 

   ... consultar a documentação existente. 
 

   ... solicitar o apoio dos professores e funcionárias da  
   Equipa da BIBLIOTECA. 
 

   ... participar em todas as actividades promovidas pela 
   BIBLIOTECA. 
 

   ... informar-te de todas as iniciativas que a BIBLIOTECA    
   promove. 
 

   ... documentar-te acerca das novas aquisições da BIBLIOTECA. 
 

   ... apresentar críticas e sugestões. 
 

   ... preencher sempre os impressos e requisições  
   necessárias. 
 

   ... identificar-te quando to pedirem. 
 

   ... responsabilizar-te por quaisquer danos que tenhas    
   provocado. 

 
Esperamos que gostes de estar aqui e que contribuas para que 
todos tenham uma BIBLIOTECA mais agradável. 

 
 
 
 

Biblioteca da 
Escola 

Secundária 
Quinta 

do Marquês 
 
 
 
 
 
 

 
 

                                            
 
 

 
 

 

Guia do 
Utilizador 



Bem vindo às instalações da  
BIBLIOTECA, um local simpático para 
trabalhar... ou simplesmente passar  
uns momentos agradáveis de leitura e diversão! 
 

Fica a conhecer os diversos espaços da  SALA 

DE LEITURA, todos em livre acesso. 
 

ACOLHIMENTO 
Logo que entras na BIBLIOTECA, encontras a  
zona destinada ao atendimento, em frente.  
Aí podes pedir informações, consultar a base 
de dados da BIBLIOTECA, requisitar documen- 
tos para casa ou para as aulas, inscrever-te  
para trabalhar num dos computadores ou  
ligar-te à Internet, e ainda tirar fotocópias 
ou impressões.  
 

LEITURA SILENCIOSA E ESTUDO  
As mesas da zona da direita destinam-se à leitura 
silenciosa e ao estudo. É importante que aí se 
faça o maior silêncio.  
 

LEITURA INFORMAL 
Esta zona compõe-se de duas pequenas áreas, 
junto da entrada, disponíveis para leres livros, 
banda desenhada, jornais e revistas, e onde podes 
ainda ouvir música, requisitando os auscultadores 
adequados (devolve-os depois de os utilizares). 
  

CONSULTA DE MATERIAL 

IMPRESSO 
Dum lado e outro da sala, encontras livros, 
dossiers temáticos, conjuntos documentais e 
obras de referência.  
 

NOTA: Os materiais consultados colocam-se sempre 
num carro de apoio próprio, junto das estantes (com 
excepção das obras de referência e dos jornais e 
revistas, que se devolvem às estantes de onde saíram).  

        MULTIMÉDIA e INTERNET  
A zona dos  COMPUTADORES e da INTERNET vê-se  
logo, do lado esquerdo.  
Aqui  podes fazer consultas através da Internet ou dos 
CD-ROM, pesquisar referências bibliográficas através 
da BiblioBase e produzir trabalhos. 
 

VÍDEO e ÁUDIO 
No lado oposto aos computadores, fica a área  
destinada a consultar VÍDEOS, DVD e CD. Aqui podes  
ver um bom filme ou um bom programa  
televisivo – se tiveres tempo livre, é claro.  
A consulta e a audição são feitos através de 
auscultadores, fornecidos no Acolhimento 
 

SALA DE ESTUDO 
Do outro lado da porta de correr existe uma 
SALA DE ESTUDO, onde decorrem aulas de apoio 

individualizado.  
Aqui podes consultar os manuais escolares   
e trabalhar em grupo. Deves ter em atenção 
o horário de ocupação desta  sala. 
 

EXPOSIÇÕES e DIVULGAÇÃO 
Decorrem principalmente no corredor da  
BIBLIOTECA, na sala de alunos, em vitrinas e placards; 
mas junto à entrada existe também um  
espaço para divulgação das suas iniciativas 
e das novidades. Podes também conhecê-las no sítio Web 
da Biblioteca. 
 

 
            Horário da Biblioteca 
 

Todos os dias das 08.30 às 17.30, 
excepto às quartas-feiras, quando é 

das 08.30 às 16.00 
 

                                                       

          O QUE HÁ NA BIBLIOTECA? 
 

Para começar, l ivros : obras de carácter  
geral e livros sobre temas específicos, além  
de manuais escolares.  
 

Todos estão organizados por assuntos, 
indicados no topo das estantes; as obras de 
banda desenhada, romance (de vários géneros), 
contos e poesia estão arrumados por ordem 
alfabética de autores. 
 

Podes também aceder à base de dados da 
Biblioteca Municipal de Oeiras, bem como 
conhecer a documentação da Biblioteca Nacional 
ou de outras. Informa-te. 
 

Depois, há revistas e jornais .  
A BIBLIOTECA assina e compra, entre outras, as 
seguintes publicações periódicas:Exame 
Informática, Visão, Super Interessante, 
Proteste, A Bola, Jornal de Letras, Os meus 
livros, O Público, a Fórum Estudante e 
O Público na Escola, que podes consultar sempre 
que quiseres. 
 

Existem ainda diversos dossiers temáticos , 
contendo recortes de jornais e revistas, e 
conjuntos documentais  que reúnem 
documentação diversa, organizada por áreas 
temáticas, que podem ser úteis para pesquisa e 
para fazer trabalhos. 
 

Podes consultar cassetes vídeo  e áudio, 
DVD  para aprendizagem de línguas, e diversos 
CD-ROM  com informação e /ou jogos 
educativos.  
 

Se quiseres ouvir música, existem CD de 
música clássica e contemporânea. 

 


