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Vamos conhecer melhor a nossa Biblioteca! 

Como estão organizados os documentos? 

Nas estantes, os documentos estão organizados segundo a Classificação Decimal Universal (CDU), ou seja, 

segundo um sistema de ordenação universal baseado no sistema decimal. 

A. Observa a sinalética de cada estante e descobre a que categoria do conhecimento humano 

corresponde cada classe: 

 

Área do saber Cor identificativa 

0 - Generalidades 0 – Azul claro 

1 - 1 - 

2 -  2 - 

3 - 3 - 

5 - 5 - 

6 - 6 - 

7 - 7 - 

8 - 8 - 

9 - 9 - 

 

Como localizar um documento na estante? 

 

Nas estantes, os livros estão arrumados pela área do saber (assunto), por subgénero (subtema), ordenados 

alfabeticamente pelo apelido do autor e, dentro do autor, alfabeticamente pelo título. Também, a arrumação é feita 

da esquerda para a direita e em “Z”. 

Exemplo 

 O livro: Ano da Morte de Ricardo Reis(O), de José Saramago 

 8 – Literatura, literatura portuguesa, Saramago antes dos livros Memorial do Convento e Viagem do elefante (A) 

 

Área do saber Subgénero Apelido do autor Ordem alfabética 
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B. Coloca o nome destes autores por ordem alfabética. (Não esqueças que deves começar pelo apelido 

seguido dos nomes próprios) 

Fernando Campos                                                José Cardoso Pires 

Alexandre Herculano                                          José Rodrigues dos Santos 

João Paulo Oliveira e Costa                               Camilo Castelo Branco 

1 ________________________________________________________________________ 

2 - ________________________________________________________________________ 

3 - ________________________________________________________________________ 

4- ________________________________________________________________________ 

5 - ________________________________________________________________________ 

6- _________________________________________________________________________ 

 

O número de registo 

Quando um documento chega à biblioteca é-lhe atribuído um número de entrada - o número de 

registo. Este número é referido na etiqueta de cota e deve ser utilizado quando fizeres a requisição 

desse documento. 

 
 

 

A Cota dos livros 

Na biblioteca, os documentos apresentam uma cota, que é uma espécie de endereço que nos 

permite localizá-los na estante. 

1º Procurar a área do saber a que o livro corresponde. 

2º Procurar por subgénero + por ordem alfabética o apelido do autor (as três primeiras letras do 

apelido). 

 

 

 

  

LIT 

LIT- Por SAN 

BEMC 

 

Área do saber/assunto 

LITERATURA 

 

 

Subgénero/subtema 

Literatura Portuguesa   

+ 

3 letras iniciais do apelido do autor 

 

+ 

 

 

Identificação da biblioteca 

Biblioteca Escolar Martins Correia 

 

Número de registo 

Título do livro 



 

                                                                                                                                                                   

3 
 

A cota funciona como bilhete de identidade do livro. Cada livro tem o seu. 

C. Procura na tua biblioteca os livros que a seguir se indicam e escreve aqui a sua cota (a sua 

morada na biblioteca), o título do livro e o número de registo: 

1. Um livro de aventuras -  Cota: ______________________   Nº registo __________________ 

Título do livro: _______________________________________________________________ 

2. Uma obra de teatro: Cota: ______________________   Nº registo _____________________ 

Título do livro: _______________________________________________________________ 

3. Um romance de literatura portuguesa: Cota: _______________________ Nº registo _______ 

Título do livro: _______________________________________________________________ 

4. Um policial de um autor estrangeiro: Cota: _____________________  Nº registo _________ 

Título do livro: _______________________________________________________________ 

5. Um livro sobre ecologia: Cota: _________________________   Nº registo _______________ 

Título do livro: _______________________________________________________________ 

6. Um livro sobre Matemática: Cota: ______________________   Nº registo _______________ 

Título do livro: _______________________________________________________________ 

 

 

Posteriormente, ser-te-á ensinada a forma de pesquisares o material multimédia/audiovisual e o 

catálogo informático. 

 

 

Coloca aqui as tuas dúvidas: 

 

 

 

 

 


