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Visita à biblioteca 

Guião do filme de animação „Bibliotheksangebote für alle“ da dbv 

 
1. O Grande e o Pequeno abrem a porta da biblioteca, entram e ficam de boca 

aberta. 
 

2. Grande: ,,Oh! Olha, quantos livros e quantas pessoas aqui estão!” 
   
3. Pequeno: ,,Olha, lá à frente está a bibliotecária. Ela pode, certamente, ajudar-

nos.” 
 
4. Bibliotecária: “ Muito bem vindos! Posso ajudar-vos?” 

 
5. Grande: “Aqui está o meu cartão de identificação. Nós gostariamos de requisitar 

algo.  
 
6. A bibliotecária introduz os dados no computador e imprime um cartão de utilizador 

da biblioteca. Ela entrega-o ao Grande. 
 
7. Bibliotecária: “Com isto podem requisitar livros e outros materiais”. 
 
8. O Grande e o Pequeno descobrem a biblioteca: 
 
9. Há estantes cheias de livros. E pessoas que procuram e folheiam livros. Há filmes 

e CDs. 
 
10. Pequeno: “Olha, é o meu filme preferido! Vou requisitá-lo.” 
 
11. Eles continuam a visita e passam por um grupo onde alguém lê jornal. Depois 

descobrem alguém que procura informações na internet. 

12. Aqui, alguém está a ler uma história a crianças. Elas ouvem atentamente. 
 
13. Mais à frente, em mesas de trabalho, lê-se e escreve-se. 
 
14. No entanto, o Grande ainda não encontrou o seu livro. 
 
15. Grande: “Anda!” 
 
16. Ele dirige-se à bibliotecária que está no escadote. 
 
17. Grande: “Não sei onde posso encontrar este livro.” 
 
18. Bibliotecária: “Venha comigo, por favor.” 
 
19. Eles passam por muitas estantes até encontrarem o livro. 
 
20. Bibliotecária: “Aqui está o seu livro!” 
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21. Grande: “Obrigadíssimo!” 

 
22. Os dois encaminham-se para a receção. Apresentam o livro, o filme e o cartão da 

biblioteca. A blibliotecária regista o que requisitaram. Depois entrga-lhes o livro e o 
filme juntamente com o cartão e esclarece-os acerca do prazo obrigatório de 
devolução dos materiais à biblioteca. 

 
23. O Grande e o Pequeno despedem-se. Voltarão certamente a visitar a biblioteca 
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