Acesso aos computadores
 O acesso aos computadores só te é permitido se
estiveres inscrito na Biblioteca.
 A utilização dos computadores só te é permitida
se não tiveres documentos emprestados em atraso.
 Para utilizares o computador deves dar o teu nome
e o nº de utilizador ao funcionário e apresentar o
cartão de utilizador da BLCS e um cartão de identificação (com fotografia). Deves esperar a indicação que o funcionário te der, ocupando o computador que te for atribuído.
 O tempo de utilização diário é de 1 hora. Esta poderá ser renovada se autorizada pelo funcionário
da sala.
 Não é permitida a permanência de mais do que 1
criança ou jovem por computador.
 Para adultos que acompanhem crianças e jovens:
□ a utilização dos computadores só será possível
desde que haja computadores livres, apresente
o cartão de utente e seja devidamente autorizada pelo funcionário;
□ se não pretender utilizar computador, apenas
ocupar uma cadeira ao lado da criança, deverá
junto do funcionário solicitar um posto adequado
ao que pretende. Apenas poderão ser utilizados
os computadores 8 e 10, pelo que terá de aguardar que estejam disponíveis.
.
 Os computadores devem ser usados correctamente. Quando verificares alguma anomalia no funcionamento do computador que estás a utilizar, deverás comunicar o facto ao funcionário da sala.
 Podes utilizar disquetes e pen drives (USB) para
armazenamento
da
informação
produzida/descarregada no computador.

 É permitida a impressão de documentos, desde que
carregues previamente o moedeiro das impressões
(R/c).
 Não podem ser utilizados nos computadores CD e
DVD que não pertençam à Biblioteca.
 A incorrecta utilização do computador, tal como o
incumprimento das normas apontadas, acarretará
penalizações para o utilizador.

Sala Infanto-Juvenil

Visionamento de filmes
 O visionamento de filmes na sala da hora do conto
só é permitida a grupos de número igual ou superior
a 8 pessoas, desde que sejam acompanhados por um
adulto. Para esse efeito é necessária a prévia autorização do funcionário da sala.

 O visionamento de filmes por menos de 8 de pessoas deverá ser efectuado na Sala de Áudio e Vídeo.

Visitas de grupo
 A utilização das instalações da Biblioteca para iniciativas pedagógicas, visitas de estudos, ou outras,
por grupos com mais de 5 elementos, carece de
autorização prévia.

 O pedido, endereçado por escrito ao Director, deverá ser efectuado com, pelo menos, 15 dias de
antecedência e dele deverão constar, de entre outros que se entender oportuno mencionar, os seguintes elementos: tipo e objectivos da actividade,
data e período de utilização, espaço que se pretende utilizar, equipamento e apoio necessários.

Norma
s
de Uti
lização

Apresentação

ção da Biblioteca”.
Uma vez que o gosto pelo livro e o hábito de frequentar a Biblioteca deve ser adquirido desde a infância,

Serviços e espaços

esta sala ordena, preserva e divulga o acervo de livros
infantis e juvenis, estimulando, atendendo e orientando

A Sala Infanto-juvenil, pensada para crianças e

as crianças e os jovens. Realiza também actividades di-

jovens até aos 15 anos de idade, dispõe de:

dácticas, pedagógicas e de animação, direccionando-as às

 uma área de leitura SP, onde as crianças poderão ter

crianças e aos jovens, visando a sua iniciação à leitura e
ao convívio com materiais informativos, objectivando
sempre despertar o gosto pela leitura e pela escrita. Ao
ouvir uma história, ao ler um livro, ao assistir a um filme
ou peça de teatro, procura-se levar a criança a comentar,
criticar ou recriar o que ouviu, leu ou assistiu.

Na Biblioteca não é permitido

Para mais informações lê as “Normas de Utiliza-

um primeiro contacto com os livros, jogar e participar
em actividades lúdicas;
 uma área de leitura SI, onde as crianças poderão desenvolver as actividades da leitura e da escrita.

 Fazer barulho;
 Comer ou beber – excepto junto ao bar;


cães-guia de invisuais.

 Manter o telemóvel com som activo;
 Fumar;
 Alterar a disposição dos móveis e equipamentos,


 O acesso à Biblioteca é livre e não precisa de



sem teres de requisitá-los.
A inscrição na Biblioteca
é gratuita e é permitida se morares no distrito de
Braga. Basta que entregues uma fotocópia do teu
Bilhete de Identidade ou Cédula de Nascimento, 1

permanente de uma pessoa responsável por ela.

Empréstimos

 uma área de computadores;
 uma área de leitura de revistas.

 O empréstimo de publicações implica a prévia inscrição na Biblioteca. (Lê o ponto do Acesso à Biblioteca)

Estão reservadas a actividades com marcação prévia
 uma sala da hora do conto que aproxima a criança do

 Se pretenderes requisitar um documento deves:
recolhê-lo na sala ou, se estiver no depósito, deves

livro, enriquece seu vocabulário, estimula sua imagina-

pedir que o tragam; apresentar o Cartão de Utiliza-

ção e sua criatividade, ensina a escutar, a se concentrar e a trabalhar em grupo. Neste espaço poderão ainda ser visionados filmes em DVD e VHS, realizadas pa-

pelo teu Encarregado de Educação. Deves pedi-la

lestras sobre temáticas diversas;

na página da Internet (http://www.blcs.pt)

A permanência de crianças não autónomas ou com

crita;

fotografia e trazer a ficha de inscrição assinada
na recepção, depois de teres feito a pré-inscrição

Entrar nas salas com chapéus-de-chuva molhados
(deixar no bengaleiro, junto à recepção);

idades inferiores a 6 anos sem acompanhamento

 uma área de leitura SIJ, onde as crianças e jovens

qualquer inscrição;
 Podes consultar os documentos presencialmente,

incluindo a deslocação de cadeiras;

 Riscar, dobrar, inutilizar os documentos;
 Usar objectos próprios para pintar, colar, recortar.

poderão criar ou fortalecer os hábitos de leitura e es-

Acesso à Biblioteca

A entrada de animais, excepto se se tratarem de

 uma sala de Expressão Plástica que proporciona a realização de actividades como desenho, estampagem, pintura, etc.

dor e um documento com a tua fotografia e

 Deves assinar a requisição, comprometendo-te a
tratar bem o documento emprestado e a devolvê-lo
dentro do prazo estabelecido.



As devoluções são feitas no balcão de atendimento
(R/C).

 A renovação do prazo de devolução por mais 15 dias é feita via página da Internet da BLCS ou pessoalmente no balcão da SIJ.

