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Qual o horário de funcionamento das bibliotecas escolares (BE) do Agrupamento de 

Escolas Dr. António Granjo no regime presencial?  

As BE da EB2 Dr. Francisco Gonçalves Carneiro e Escola Secundária Dr. António Granjo 

funcionam das 8h20m às 18h15m, de segunda a sexta-feira. 

A BE da EB1 n.º3 funciona no período de atividades letivas e em horário condicionado à 

disponibilidade dos recursos humanos existentes. 

 

Que tipo de apoio é disponibilizado pela biblioteca?  

A biblioteca funciona em regime presencial, misto e não presencial e disponibiliza os 

seguintes serviços: 

▪ Recursos e ferramentas de apoio às atividades letivas; 

▪ Formação e apoio na utilização de recursos e ferramentas digitais; 

▪ Apoio e orientação na pesquisa de informação e na seleção de recursos; 

▪ Programas/ projetos/ atividades para o desenvolvimento das literacias da leitura, da 

informação e dos media; 

▪ Empréstimo de recursos documentais (domicílio e sala de aula); 

▪ Atividades livres em articulação com os docentes e as famílias; 

▪ Disponibilização de recursos em linha: https://biblioteca.aeag.pt. 

 

Como posso consultar o catálogo das bibliotecas do agrupamento? 

O catálogo coletivo das BE está disponível online em https://biblioteca.aeag.pt/catalogo-2/, 

onde poderá também encontrar os catálogos das bibliotecas escolares dos restantes 

agrupamentos de escolas de Chaves e da Biblioteca Municipal. 

 

Posso fazer o empréstimo de um livro em qualquer uma das bibliotecas do 

Agrupamento? 

Sim. As bibliotecas escolares têm um catálogo coletivo. Isso significa que os 

recursos podem ser geridos de forma integrada, permitindo que as BE possam disponibilizar 

os seus recursos à comunidade escolar que pertence ao AE Dr. António Granjo. 

  

A biblioteca está fechada e eu preciso de requisitar um livro. Como fazer? 

Pode utilizar os canais de contacto da biblioteca para o efeito: 

▪ Plataforma Teams (para docentes e alunos do Agrupamento com email institucional) - 

Código de adesão - m5cd6e8; 

▪ Email: biblioteca@aeag.pt  
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Os encarregados de educação e as pessoas da comunidade podem requisitar livros 

nas BE? 

Todos os livros existentes nas BE destinados a empréstimo domiciliário podem ser 

requisitados por encarregados de educação e, desde que devidamente autorizado, pela 

comunidade local.  

  

O meu filho é aluno de uma escola do AE Dr. António Granjo. Ele pode requisitar 

livros para mim ou tenho que ir eu à BE?  

Os alunos podem requisitar livros para a família. Para que isso seja possível, basta que o 

aluno se dirija à biblioteca ou que utilize um dos canais de contacto e o faça em seu nome. 

 

O que acontece aos alunos que têm livros para entregar se a BE está fechada? 

Enquanto a BE está fechada, os alunos devem ficar com os livros. A devolução será feita 

logo que a biblioteca reabra. 

 

A biblioteca pode disponibilizar obras integrais online? 

Sim, existe uma biblioteca digital online, com obras de livre acesso, a que pode aceder na 

página da biblioteca: https://biblioteca.aeag.pt/biblioteca-digital/. 

 

Não encontro o livro que quero na biblioteca digital. Como fazer? 

A biblioteca digital disponibiliza um campo de pesquisa. Escolha palavras-chave para fazer a 

sua pesquisa, como o nome do autor ou o título da obra. Se, mesmo assim, tiver 

dificuldades, use o serviço de apoio da biblioteca:  

▪ Plataforma Teams (para docentes e alunos do Agrupamento com email institucional) - 

Código de adesão - m5cd6e8; 

▪ Email: biblioteca@aeag.pt  

  

Que espaços a biblioteca disponibiliza para prepararmos os nossos trabalhos e 

apresentações? 

A biblioteca disponibiliza espaços próprios de apoio ao trabalho dos alunos. 

Os utilizadores podem também aceder ao site (https://biblioteca.aeag.pt) onde encontram 

guiões (Literacia da Informação) que os ajudam a pesquisar, a organizar um trabalho, a 

fazer referências bibliográficas, entre outros. 
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Como funciona o serviço de atendimento à comunidade educativa? 

Para informações sobre o serviço de atendimento, consulte: 

https://biblioteca.aeag.pt/wp-content/uploads/2020/10/Servico-de-apoio-a-distancia.pdf 

 

Não encontro nestas FAQ a resposta à minha dúvida. Como fazer? 

Use um dos seguintes canais de comunicação virtuais:  

▪ Plataforma Teams (para docentes e alunos do Agrupamento com email institucional) - 

Código de adesão - m5cd6e8; 

▪ Email: biblioteca@aeag.pt 
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