
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Manual do 
Monitor da BE 

Agrupamento de Escolas António Correia de Oliveira 

Biblioteca Escolar 

Blogue: biblioantoniocorreiaoliveira.wordpress.com 

Email: biblioantoniocorreiaoliveira@gmail.com 



 

Funções dos Monitores 

Gerais: 

• Dar apoio aos colegas na realização dos seus trabalhos. 

• Colaborar com os professores e com a assistente operacional. 

• Atender todos com cuidado e boa educação. 

• Saber pesquisar no Catálogo Coletivo. 

• Verificar se as regras da BE estão a ser cumpridas. 

• Chamar a atenção dos colegas para a necessidade de não fazerem barulho. 

• Refletir sobre as atividades em que participam. 

• Dar sugestões sobre o funcionamento da BE e sobre aquisições de documentos. 

• Cumprir o horário em que se inscreveu para colaborar com a Biblioteca Escolar. 

  

Área de Leitura/Estudo 

• Apoiar os colegas nas atividades de leitura e pesquisa de informação: 

. Ajudar a encontrar um livro, uma revista ou um dossiê temático necessário. 

. Ajudar a procurar informação sobre um determinado tema. 

• Manter os livros arrumados de acordo com a catalogação e verificar, com 
frequência, se estão colocados no sítio certo. 

• Manter as revistas arrumadas e confirmar a exposição do último número. 

• Participar na divulgação dos livros adquiridos, ajudando a manter a estante 
das novidades atualizada. 

• Saber utilizar o Catálogo Coletivo e pesquisar na Internet. 

• Organizar, em colaboração com os outros monitores, pequenas atividades: 
concursos, apresentação de livros, exposições… 

 

 

Área de Áudio e Vídeo  

• Trabalhar com a requisição em papel de Jogos, DVD e Áudio (Mp3 e leitores de 

CDs), verificando se está tudo em ordem na devolução. 

• Ligar e desligar as televisões e os vídeos 

• Fornecer os auscultadores e arrumá-los depois de utilizados. 

• Verificar, e arrumar organizadamente, as caixas dos CDs áudio e dos DVDs. 

• Verificar as peças dos jogos utilizados, fazer o registo dos jogos que estão 

incompletos e das peças em falta e fazer a recuperação do que for possível. 

• Organizar, em colaboração com os outros monitores, pequenas atividades: 
sessões de cinema, concursos, exposições… 

 

Área de Informática   

• Gerir o tempo de ocupação dos computadores. 

• Verificar se os colegas estão a utilizar os computadores de acordo com as regras. 

• Apoiar os colegas na utilização dos computadores: 

  . utilizar o processamento de texto (Word)  

  . gravar  trabalhos / enviar trabalhos para o email 

  . pesquisar na Internet 

• Conhecer os “Recursos Educativos” divulgados no blogue da BE e encaminhar os 
colegas na sua utilização. 

• Aconselhar os colegas a elaborarem os seus próprios trabalhos e não apenas 
cópias dos sites consultados. 

• Sugerir, por escrito, à equipa da BE a inclusão de novos sites interessantes no 

blogue. 


