BIBLIOTECA

A Biblioteca do Colégio Salesiano Região Oceânica oferece aos alunos e
educadores um ambiente amplo, tranquilo e propício ao hábito da leitura e
pesquisa.
Com acervo atualizado, possui hoje uma rica coleção de livros e
assinaturas de periódicos conceituados no campo acadêmico, jornais e
revistas, entre outros suportes de informação (folhetos, mapas, vídeos,
áudios...).
Contando com a parceria dos alunos e suas famílias, a equipe de
Biblioteca listou alguns “direitos e deveres” especialmente para os alunos
do Ensino Fundamental I.

EMPRÉSTIMO DE LIVRO
•

É fundamental a apresentação da carteirinha estudantil e agenda escolar para a solicitação de algum exemplar.

•

Todos os alunos do EFI tem um horário semanal de atividades na Biblioteca com acompanhamento da professora.

•

Todos os alunos tem o direito de ficar com 01 exemplar, por 07 dias corridos. Caso desejem, o aluno poderá
renová-lo por mais 01 semana, se não houver reserva.

•

Além do horário semanal, os alunos podem visitar a biblioteca apenas fora do horário das aulas (antes da entrada
e saída ou durante o recreio).

DEVOLUÇÃO DE LIVRO
•

Para devolver o livro o aluno não precisa apresentar a carteirinha estudantil, apenas o livro e a agenda.

•

A não devolução na data programada fica sujeita à multa (cobrada a partir do 3º EFI).
o

Dois dias antes da data da devolução o aluno recebe um “Alerta”, em sala de aula, anexado a agenda.

o

No dia da devolução o aluno é novamente informado do prazo e que a entrega será durante a aula
semanal.

o

Caso o aluno tenha esquecido, no mesmo dia a biblioteca anexa a sua agenda um comunicado aos pais.
Inclusive sobre a cobrança de multa.

ATENÇÃO
•

Todos os alunos que tiverem livros em empréstimo são alertados antecipadamente da data de devolução.

•

A não devolução do material em empréstimo na data programada pode gerar multa.

•

Se o aluno não trouxer o livro em atraso ou não justificar a multa em pelo menos 01 semana, a biblioteca: passa email ao responsável com cópia para o aluno; faz a cobrança por telefone, por carta e via correio.

•

Quando o aluno está com alguma obra atrasada ou devendo multa, não poderá levar outra publicação.

•

A multa poderá ser abonada com apresentação de documentação justificando a impossibilidade da devolução na
data prevista.

•

A cada final de semestre os empréstimos são interrompidos uma semana antes das férias. A biblioteca fica
disponível apenas para devolução, consulta local e serviços de cópias.

•

A cada início de semestre os alunos são orientados sobre Normas e Regras da Biblioteca.

Nosso maior objetivo é garantir que a cultura e aquisição do conhecimento estejam ao alcance de todos!

Atenciosamente,
Colégio Salesiano Região Oceânica
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