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FAQ | Perguntas Frequentes 
 

Questões frequentes relativas ao funcionamento das bibliotecas escolares do 

Agrupamento de Escolas de Valpaços. 

 

Poderá encontrar aqui respostas às suas dúvidas. Se, ainda assim, não ficar esclarecido 

contacte-nos pelo email bevalpacos@gmail.com ou através de “Equipa Bibliotecas AEV” ou 

mensagem privada no Facebook da biblioteca. 

 

1 – A biblioteca está fechada e eu preciso de requisitar um livro, como faço? 

- Para requisitar um livro, deve enviar um e-mail para bevalpacos@gmail.com, referir a escola 

a que pertence, o seu nome, ano /turma,  o título do livro e autor, que pretende. Será 

agendado o local, dia e hora de entrega. 

 

2 – Como saber se a biblioteca tem determinados livros? 

- Vai ao site da biblioteca https://bevalpacos.wixsite.com/bevalpacos, e pesquisa no catálogo 

coletivo, (introduz o título ou o autor do livro) e ficarás a saber se existe para requisitar. 

 

3 – A biblioteca está fechada e eu preciso de entregar um livro que requisitei, como faço? 

- Podes deixá-lo na portaria da escola juntamente com a tua identificação. 

 

4 - Que tipo de apoio é disponibilizado pela biblioteca?  
 

• -Disponibilizar recursos e ferramentas de apoio às atividades letivas;  

• -Apoio na utilização de recursos e ferramentas digitais;  

• Disponibilizar apoio e orientação na pesquisa de informação e na seleção de 

recursos;  

• Promover o desenvolvimento das literacias da leitura, da informação e dos media;  

• Apoiar a realização de atividades livres em articulação com os docentes e as famílias. 
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5 – Preciso de fazer um trabalho, como é que a biblioteca me pode ajudar? 

- Podes aceder ao site da biblioteca https://bevalpacos.wixsite.com/bevalpacos , tens lá 

recursos que te ajudam a organizar um trabalho, a fazeres referências bibliográficas, entre 

outros…. 

 

6 – A que tipo de recursos digitais posso aceder na biblioteca digital? 

- Pode aceder a recursos diversificados, desde livros digitais, audiolivros, guiões, gramáticas, 

dicionário, jogos educativos, # Estudo em casa (RTP memória), entre outros…. 

Aconselho a que entres no site e o explores. 
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