
Biblioteca Centro Escolar Merelim S.   Pedro 
 
O que podemos fazer na Biblioteca Escolar? 

 
 

 

A. Leiam as frases e marquem com uma cruz (X) se são V (verdadeiras) ou F 

(falsas). Corrijam as  falsas. 
 
 

Frases V F Correção das falsas 

1. O espaço da Biblioteca está organizado 

em áreas de trabalho. 

   

2. Sempre que queremos ler um livro na 

Biblioteca temos de pedir autorização. 

   

3. Quando consultamos um livro devemos 

colocá-lo na estante. 

   

4. Se quisermos usar o computador ou os 

jogos, podemos usar à vontade. 

   

5. Podemos ir com o professor fazer 

trabalhos e atividades na Biblioteca. 

   

6. A Biblioteca é só para os alunos.    

7. O prazo de empréstimo dos livros é de 

3 semanas. 

   

8. Não devemos mudar o mobiliário de 

lugar. 

   

9. Podemos pedir ajuda para encontrar 

livros ou fazer trabalhos. 

   

10. Ajudamos a Biblioteca se não dermos 

sugestões. 
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Como estão organizados os livros na   Biblioteca? 
 
 

B. Os livros estão organizados por áreas de conhecimento. Preencham a 

coluna em branco com a informação   pedida. 

Classes Área do conhecimento Cores 
atribuídas 

0 Generalidades. Enciclopédias. Dicionários.  

1 Filosofia. Psicologia.  

2 Religião. Teologia.  

3 Ciências Sociais.  

5 Ciências Exatas e Naturais.  

6 Ciências Aplicadas.  

7 Arte. Desporto. Música. Divertimento.  

8 Língua. Literatura.  

9 Geografia. Biografia. História  

 

C. Agora que já sabem como os documentos estão organizados, descubram a que 

classe pertencem os livros que se seguem. Segue o exemplo. 

 

Nome do documento Classe Área do 

conhecimento 

O grande livro dos jogos 7 Desporto 

Sim, eu posso! Ajudar a salvar o planeta   

Espreita o teu corpo   

Uma aventura na biblioteca   

É divertido conhecer os países da Europa   

Primeiro dicionário de inglês   

Histórias da bíblia para crianças – Adão e Eva   

Lenga Lengas   

 
 
 

Nome dos alunos:    
 

Turma:   
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