
"À DESCOBERTA DA BIBLIOTECA ESCOLAR CENTRO DE RECURSOS EDUCATIVOS" 

GUIÃO 
 

ZONA DE ATENDIMENTO 
I.  

a) Consulta o Catálogo Informatizado, no computador à entrada da Biblioteca, e indica o número de 
existências de material livro, respeitantes a Literatura Juvenil ______________________________ 

b) Indica a cota do livro O Mistério do Papagaio Gago , de Alfred Hitchcock ________________________ 

c) A partir da indicação da cota, retira o livro da respectiva estante e regista o título do capítulo I______ 

______________________________________________________________________________________ 
(no final, torna a colocá-lo no respectivo local) 

II. a)   Escolhe o nome de um cantor na lista abaixo apresentada: 

Rão Kyao ð  Cesária Évora ð  Maria João ð   Bob Marley ð 

b)     No Catálogo Informatizado, procura o(s) CD(s) do cantor escolhido: 

     1.   escreve o(s) título(s) desse(s) CD(s) ___________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 

     2.   indica o nome da 1ª canção __________________________________________________________ 
 

III.  
a) Indica a cota do livro Provérbios Pós -Modernos,  de Tomás Lourenço _________________________ 

b) Escreve o provérbio mais interessante que encontrares na página 41 ________________________ 

______________________________________________________________________________________ 
 (no final, torna a colocar o livro no respectivo local) 

 

ZONA DE TRABALHO DE GRUPO 
 

IV. Um livro tem: um título, um ou vários autores, um editor, por vezes uma colecção. Identifica o livro 

exposto na tua mesa, preenchendo os seguintes campos: 

a) Título: ______________________________________________________________________________ 

b) Autor(es): ___________________________________________________________________________ 

c) Editor: _____________________________________________________________________________ 

d) Colecção: __________________________________________________________________________ 
 

V. De seguida, de acordo com o exemplo, escreve o nome do autor de cada obra: 

Ex. Os Sulcos  da Sede,  de Eugénio de Andrade     ®   Andrade, Eugénio de 

- Estrela à Chuva , de Maria Teresa Maia Gonzalez __________________________________________ 

- História de Portugal em Datas,  de António Simões Rodrigues_________________________________ 

- Estudo da Biologia,  de Jeffrey J. W. Baker ________________________________________________ 

- O Grande Livro da Arte,  de Geoffrey Hindley ______________________________________________ 

- A Verdade sobre as Drogas,  de Helen Nowlis ______________________________________________ 

 

VI. Copia os títulos por ordem alfabética e classifica-os segundo a tabela da CDU: 
 

TÍTULO CLASSIFICAÇÃO DECIMAL UNIVERSAL - CDU 
Ex: (Os) Sulcos da Sede  82-1 Literatura portuguesa - poesia 
1.  
2.  
3.  
4.  
5.  

OS LIVROS, AS REVISTAS E OS JORNAIS, A INTERNET, OS CDs, OS FILMES 
 



VII. Consulta agora uma Enciclopédia (em material livro) e tenta encontrar, em relação ao autor do livro       
O Sol nas Noites e o Luar nos Dias II : 
a data e o local de nascimento __________________________________________________________ 

ZONA DE LEITURA INFORMAL 

VIII. No local de Leitura Informal encontra o título 

a) de uma revista  sobre:  

1. Actualidades:_______________________________________________________________________ 

2. Temas juvenis: _____________________________________________________________________ 

3. Ciências Naturais: __________________________________________________________________ 

b) de um jornal : 

1. Diário: _____________________________________________________________________________ 

2. Semanário:_________________________________________________________________________ 
IX.  

a)  
1. Percorre o sumário do dossier Que posso fazer na Biblioteca da Escola e escolhe uma actividade do 

capítulo "Organizar a Informação Recolhida" ___________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

(numa próxima vinda à BE/CRE exploraremos essa actividade) 

2. No mesmo dossier, consulta o documento Como Estruturar um Trabalho Escolar . Transcreve o 

exemplo de referência bibliográfica para texto electrónico ________________________________  

 ____________________________________________________________________________________ 

b) Procura nos “Dossiers Temáticos” o tema “Furacão” e indica a sua CDU _________________________ 

CENTRO MULTIMÉDIA 
 

X. Consulta a Enciclopédia em DVD Diciopédia 2003  e faz a pesquisa sobre o Terramoto de 1755, 

indicando: 

a) os responsáveis pela reconstrução de Lisboa  ________________________________ ______________  

b) o nome do  monarca reinante ________________________________ ____________________________  

 

XI. Na Internet, na página da nossa biblioteca - http://br.geocities.com/becresod/ - segue os links “REVISTA 

DE LIVROS” , “Livros na Net” , e abre a página da “ELEFANTE EDITORES” . Nesse “site” consulta a 

página de autores, pesquisa a biografia e a bibliografia de Antero Monteiro e escreve: 

a) a data e o local de nascimento deste poeta ______________________________________________ 

b) três livros seus, de que tenhas ouvido falar ou que já tenhas lido _____________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 
 

 (brevemente virás à BE/CRE "navegar", com mais tempo, na Internet) 

XII. No expositor de material não-livro consulta o sumário do CD Ano de 2004 em Revista , edição Impresa, e 

procura o local onde ocorreu o desastre natural - tsunami - de Dezembro de 2004_________________ 

XIII. Consulta o mesmo expositor. Escolhe o título do filme que mais agrada ao teu grupo para ser visionado 

nos tempos livres aqui na BE: 

Uma Verdade Inconveniente          A.I. Inteligência Artificial          As Aventuras de Tintim  

No Catálogo Informatizado, procura o filme escolhido: 

a) escreve o tipo de filme _________________________________________________________________ 

b) indica a sua duração __________________________________________________________________ 

 

Esperamos que te tenhas divertido! Este espaço da escola é teu! Contamos contigo! 
A equipa da BE/CRE 


