Comunicado 042/2020

Curitiba, 06 de março de 2020.

Comunicado Biblioteca - Leitura - Pré III ao 1º Ano
Senhores Pais/Responsáveis:
A leitura é fundamental para o desenvolvimento cognitivo dos estudantes, pois
exercita o cérebro, estimulando a memória e o conhecimento; desenvolve habilidades
linguísticas, aumenta a curiosidade e o conhecimento, a concentração e atenção. Visando
este propósito, a biblioteca do Colégio Adventista Boa Vista conta com um acervo que
proporciona ao educando o fortalecimento dessas habilidades.
Para sua organização, reforçamos aqui os principais itens do Regulamento da
Biblioteca, que neste ano está junto com o Código de Ética. Atente para os seguintes
pontos:
⮚ os alunos da Educação Infantil e do 1º ao 5º Ano do Ensino Fundamental receberão uma
sacola , que servirá para a organiz ação do s em pré stim o s e pre se rvação d os livro s.
Portanto, ela deve ser bem cuidada para durar o ano todo. Caso haja extravio ou danos
físicos o aluno deverá pagar o valor de R$ 5,00 para ter outra;
⮚ o empréstimo dos materiais tem prazo de devolução de 7 dias, podendo ser renovados
por mais uma semana, se não houver reserva dos mesmos;
⮚ para agilizar as renovações e reservas, o aluno poderá acessar o site da unidade
escolar em Mais/Biblioteca virtual ou no seguinte endereço:
https:/biblioteca.sdasystems.org/terminal e realizar o serviço desejado;
⮚ o aluno poderá solic itar ao professor para sair da sala e fazer as devoluções na
biblioteca ou aproveitar os intervalos; assim não gerará multas. A biblioteca fica
aberta todos os dias das 7h15 às 17h30, verifique a sua unidade;
⮚ a devolução fora do prazo gera uma multa de R$ 0,50 por dia e por livro e esta pode ser
paga, também, com doação de livros. Informamos que as multas cobradas têm fim
educativo, pois o aluno deve aprender a respeitar direitos e deveres, bem como respeito
e pontualidade com prazos pré-estabelecidos;
⮚ serão enviados comunicados de cobranças de materiais atrasados ou multa pendente por
e-mail, pelo sistema. Por gentileza, fique atento a essas comunicações;
⮚ para acessar o portal use o código de ma trícula disponível na carteirinha de estudante
ou a que está na sacola. A senha padrão para entrar no sistema é a data de nascimento
(DDMMAAAA), por e xem plo: 15/0 2/2010, fica 15022010. Após o prime iro ace sso , d e ve
ser feita a troca da senha. Caso não consiga acessar, busque ajuda com a equipe da
Biblioteca.
Qualquer dúvida ou dificuldade entre em contato conosco, e desde já agradecemos o
apoio e atenção.
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