
 
 
POSTO 1 

1. Procurar no catálogo 

Opção 1. Se te lembras de um título de algum livro ou do nome de um autor que gostasses de saber se existe na biblioteca da 

tua escola, escreve o título ou nome do autor (apelido, nome) nos campos respetivos do catálogo e pressiona pesquisar. 

Opção 2. Se não te lembras ou preferires procura um livro didático/científico que ensine algo sobre dinossáurios, escrevendo 

essa palavra no campo palavra e pressionando pesquisar. 

2. Selecionar no catálogo 

Se na tua pesquisa apareceu mais de um livro tens de selecionar um tentando perceber através do título ou do assunto se é 

aquilo que procuras. 

3. Registar a localização 

Regista agora o código que aparece no campo localização (podes apontar a sequência de números e letras num papel ou fazer 

uma foto com o teu telemóvel). 

4. Procurar nas estantes 

Com a ajuda do tutorial que tens a teu lado, tenta perceber como funciona o código de localização (por temas e cores) e 

procura o livro na estante. Quando o encontrares mostra ao professor e já tens direito ao certificado de utilizador da biblioteca. 

NOTA: se quiseres requisitar para casa o livro que encontraste ou outro dirige-te ao balcão. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------- 

 

POSTO 2 

1. Procurar no catálogo 

Opção 1. Se te lembras de um título de algum livro ou do nome de um autor que gostasses de saber se existe na biblioteca da 

tua escola, escreve o título ou nome do autor (apelido, nome) nos campos respetivos do catálogo e pressiona pesquisar. 

Opção 2. Se não te lembras ou preferires procura um livro didático/científico que ensine algo sobre regras e técnicas do 

futebol, escrevendo essa palavra no campo palavra e pressionando pesquisar. 

2. Selecionar no catálogo 

Se na tua pesquisa apareceu mais de um livro tens de selecionar um tentando perceber através do título ou do assunto se é 

aquilo que procuras. 

3. Registar a localização 

Regista agora o código que aparece no campo localização (podes apontar a sequência de números e letras num papel ou fazer 

uma foto com o teu telemóvel). 

4. Procurar nas estantes 

Com a ajuda do tutorial que tens a teu lado, tenta perceber como funciona o código de localização (por temas e cores) e 

procura o livro na estante. Quando o encontrares mostra ao professor e já tens direito ao certificado de utilizador da biblioteca. 

NOTA: se quiseres requisitar para casa o livro que encontraste ou outro dirige-te ao balcão. 
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POSTO 3 

1. Procurar no catálogo 

Opção 1. Se te lembras de um título de algum livro ou do nome de um autor que gostasses de saber se existe na biblioteca da 

tua escola, escreve o título ou nome do autor (apelido, nome) nos campos respetivos do catálogo e pressiona pesquisar. 

Opção 2. Se não te lembras ou preferires procura um livro de ficção que seja uma história de terror para jovens, escrevendo 

terror no campo palavra e pressionando pesquisar. 

2. Selecionar no catálogo 

Se na tua pesquisa apareceu mais de um livro tens de selecionar um tentando perceber através do título ou do assunto se é 

aquilo que procuras. 

3. Registar a localização 

Regista agora o código que aparece no campo localização (podes apontar a sequência de números e letras num papel ou fazer 

uma foto com o teu telemóvel). 

4. Procurar nas estantes 

Com a ajuda do tutorial que tens a teu lado, tenta perceber como funciona o código de localização (por temas e cores) e 

procura o livro na estante. Quando o encontrares mostra ao professor e já tens direito ao certificado de utilizador da biblioteca. 

NOTA: se quiseres requisitar para casa o livro que encontraste ou outro dirige-te ao balcão. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------- 

 

POSTO 4 

1. Procurar no catálogo 

Opção 1. Se te lembras de um título de algum livro ou do nome de um autor que gostasses de saber se existe na biblioteca da 

tua escola, escreve o título ou nome do autor (apelido, nome) nos campos respetivos do catálogo e pressiona pesquisar. 

Opção 2. Se não te lembras ou preferires procura um livro didático/científico que ensine algo sobre vulcões, escrevendo essa 

palavra no campo palavra e pressionando pesquisar. 

2. Selecionar no catálogo 

Se na tua pesquisa apareceu mais de um livro tens de selecionar um tentando perceber através do título ou do assunto se é 

aquilo que procuras. 

3. Registar a localização 

Regista agora o código que aparece no campo localização (podes apontar a sequência de números e letras num papel ou fazer 

uma foto com o teu telemóvel). 

4. Procurar nas estantes 

Com a ajuda do tutorial que tens a teu lado, tenta perceber como funciona o código de localização (por temas e cores) e 

procura o livro na estante. Quando o encontrares mostra ao professor e já tens direito ao certificado de utilizador da biblioteca. 

NOTA: se quiseres requisitar para casa o livro que encontraste ou outro dirige-te ao balcão. 

 



 
 
POSTO 5 

1. Procurar no catálogo 

Opção 1. Se te lembras de um título de algum livro ou do nome de um autor que gostasses de saber se existe na biblioteca da 

tua escola, escreve o título ou nome do autor (apelido, nome) nos campos respetivos do catálogo e pressiona pesquisar. 

Opção 2. Se não te lembras ou preferires procura um livro didático/científico que ensine algo sobre planetas, escrevendo essa 

palavra no campo palavra e pressionando pesquisar. 

2. Selecionar no catálogo 

Se na tua pesquisa apareceu mais de um livro tens de selecionar um tentando perceber através do título ou do assunto se é 

aquilo que procuras. 

3. Registar a localização 

Regista agora o código que aparece no campo localização (podes apontar a sequência de números e letras num papel ou fazer 

uma foto com o teu telemóvel). 

4. Procurar nas estantes 

Com a ajuda do tutorial que tens a teu lado, tenta perceber como funciona o código de localização (por temas e cores) e 

procura o livro na estante. Quando o encontrares mostra ao professor e já tens direito ao certificado de utilizador da biblioteca. 

NOTA: se quiseres requisitar para casa o livro que encontraste ou outro dirige-te ao balcão. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------- 

 

POSTO 6 

1. Procurar no catálogo 

Opção 1. Se te lembras de um título de algum livro ou do nome de um autor que gostasses de saber se existe na biblioteca da 

tua escola, escreve o título ou nome do autor (apelido, nome) nos campos respetivos do catálogo e pressiona pesquisar. 

Opção 2. Se não te lembras ou preferires procura um livro de ficção com uma história sobre futebol, escrevendo essa palavra no 

campo palavra e pressionando pesquisar. 

2. Selecionar no catálogo 

Se na tua pesquisa apareceu mais de um livro tens de selecionar um tentando perceber através do título ou do assunto se é 

aquilo que procuras. 

3. Registar a localização 

Regista agora o código que aparece no campo localização (podes apontar a sequência de números e letras num papel ou fazer 

uma foto com o teu telemóvel). 

4. Procurar nas estantes 

Com a ajuda do tutorial que tens a teu lado, tenta perceber como funciona o código de localização (por temas e cores) e 

procura o livro na estante. Quando o encontrares mostra ao professor e já tens direito ao certificado de utilizador da biblioteca. 

NOTA: se quiseres requisitar para casa o livro que encontraste ou outro dirige-te ao balcão. 

 



 
 
 

POSTO 7 

1. Procurar no catálogo 

Opção 1. Se te lembras de um título de algum livro ou do nome de um autor que gostasses de saber se existe na biblioteca da 

tua escola, escreve o título ou nome do autor (apelido, nome) nos campos respetivos do catálogo e pressiona pesquisar. 

Opção 2. Se não te lembras ou preferires procura um livro sobre a história de Inês de Castro, escrevendo esse nome (Inês de 

Castro) no campo título e pressionando pesquisar. 

2. Selecionar no catálogo 

Se na tua pesquisa apareceu mais de um livro tens de selecionar um tentando perceber através do título ou do assunto se é 

aquilo que procuras. 

3. Registar a localização 

Regista agora o código que aparece no campo localização (podes apontar a sequência de números e letras num papel ou fazer 

uma foto com o teu telemóvel). 

4. Procurar nas estantes 

Com a ajuda do tutorial que tens a teu lado, tenta perceber como funciona o código de localização (por temas e cores) e 

procura o livro na estante. Quando o encontrares mostra ao professor e já tens direito ao certificado de utilizador da biblioteca. 

NOTA: se quiseres requisitar para casa o livro que encontraste ou outro dirige-te ao balcão. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------- 

POSTO 8 

1. Procurar no catálogo 

Opção 1. Se te lembras de um título de algum livro ou do nome de um autor que gostasses de saber se existe na biblioteca da 

tua escola, escreve o título ou nome do autor (apelido, nome) nos campos respetivos do catálogo e pressiona pesquisar. 

Opção 2. Se não te lembras ou preferires procura um livro sobre a história da vida (biografia) de Thomas A. Edison, o inventor 

da lâmpada elétrica, escreve o seu nome no campo título, seleciona “e” no campo assunto e escreve biografia, e finalmente 

pressiona pesquisar. 

2. Selecionar no catálogo 

Se na tua pesquisa apareceu mais de um livro tens de selecionar um tentando perceber através do título ou do assunto se é 

aquilo que procuras. 

3. Registar a localização 

Regista agora o código que aparece no campo localização (podes apontar a sequência de números e letras num papel ou fazer 

uma foto com o teu telemóvel). 

4. Procurar nas estantes 

Com a ajuda do tutorial que tens a teu lado, tenta perceber como funciona o código de localização (por temas e cores) e 

procura o livro na estante. Quando o encontrares mostra ao professor e já tens direito ao certificado de utilizador da biblioteca. 

NOTA: se quiseres requisitar para casa o livro que encontraste ou outro dirige-te ao balcão. 

 



 
 
 

POSTO 9 

1. Procurar no catálogo 

Opção 1. Se te lembras de um título de algum livro ou do nome de um autor que gostasses de saber se existe na biblioteca da 

tua escola, escreve o título ou nome do autor (apelido, nome) nos campos respetivos do catálogo e pressiona pesquisar. 

Opção 2. Se não te lembras ou preferires procura um livro sobre músicos portugueses, escreve música no campo assunto, 

seleciona “e” no campo palavra e escreve monografia, e finalmente pressiona pesquisar. 

2. Selecionar no catálogo 

Se na tua pesquisa apareceu mais de um livro tens de selecionar um tentando perceber através do título ou do assunto se é 

aquilo que procuras. 

3. Registar a localização 

Regista agora o código que aparece no campo localização (podes apontar a sequência de números e letras num papel ou fazer 

uma foto com o teu telemóvel). 

4. Procurar nas estantes 

Com a ajuda do tutorial que tens a teu lado, tenta perceber como funciona o código de localização (por temas e cores) e 

procura o livro na estante. Quando o encontrares mostra ao professor e já tens direito ao certificado de utilizador da biblioteca. 

NOTA: se quiseres requisitar para casa o livro que encontraste ou outro dirige-te ao balcão. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


