
 

 

  

 

 

Porto Alegre, 09 de março de 2022. 

Comunicado nº 16/2022 

Assunto: Orientações biblioteca 

Senhores pais e responsáveis (4º e 5º ano EF) 

Estamos iniciando mais um ano, que temos certeza, será recheado de surpresas e muito 

aprendizado. A leitura nos leva à mundos reais e sonhados, amplia nossos pensamentos, 

dá asas à imaginação e nos motiva para agir. 

Para 2022 estamos preparando várias atividades especiais de incentivo à leitura e a pesquisa, 

contamos com seu apoio ajudando-nos a formar leitores, incentivando seu filho(a) a participar 

das atividades propostas pela biblioteca. Veja o que vem por aí: 

➢ 4º ano EFI – Projeto Rato de Biblioteca 

➢ 5º ano EFI – Projeto Soletrando 

➢ 4º e 5º ano EFI – Sarau de Poesias e Projeto Sophia 

Os detalhes como datas, prazos, brindes e desenvolvimento de cada projeto serão enviados 

através de comunicado na ocasião da aplicação do projeto. 

Pedimos a sua atenção para as seguintes informações:  

Horário de Atendimento 

segunda-feira a quinta-feira 

• Manhã – 7:30 às 12h  

• Tarde – 13h às 17h30min 

Sexta-feira 

• Manhã – 7:30 às 12h 

• Tarde – fechada para expediente interno 

 

Funcionamento e Regulamentos trabalhados com os alunos na biblioteca: 

• As atividades da biblioteca iniciaram na segunda semana de aula (14 – 18/02), nesta 

ocasião todos os alunos tiveram a oportunidade de realizarem empréstimos de livros, nesta 

semana (07 – 11/03) eles estão a Carteirinha da biblioteca para empréstimo de livros. A 

Carteirinha é individual e intransferível, ela deve ser conservada até o final do ano, nela 

consta a identificação do aluno para a realização de empréstimos. Em caso de perda o 

aluno deve solicitar uma nova carteirinha, no entanto, a confecção dela terá o custo de 

R$5,00; 

• Todas as turmas de 4º e 5º anos possuem um período semanal de visitação a biblioteca, 

onde será realizado empréstimos de livros e atividades de fomentação a leitura, o 

empréstimo somente é realizado se o aluno tiver em mãos a sua carteirinha;  

• O aluno poderá realizar a retirada de até 2 livros, o prazo de devolução destes é de até 7 

dias, podendo ser renovado para mais 7 dias; 



 

 

 

 

 

 

 

 

• O não cumprimento do prazo de devolução dos livros acarretará uma multa com finalidade 

educativa; 

• Fora os períodos semanais o aluno poderá ir à biblioteca para devolver ou retirar livrinhos 

no seu horário de recreio; 

• O usuário deverá respeitar o ambiente da biblioteca, cooperando com a limpeza e não se 

alimentando no local; 

• Observar o silêncio, falando apenas o necessário em voz baixa e respeitando a leitura dos 

demais usuários; 

• Não usar aparelhos sonoros sem uso de fones de ouvidos; 

• Procure cuidar os livros da biblioteca, não molhando, amassando, recortando ou 

escrevendo neles. 

 

Atenção 

Multa: R$1,00 por dia por livro retirado. * 
*As multas poderão ser substituídas por uma penalidade alternativa, para cada R$ 20,00 de multa 

o aluno poderá fazer a doação de um livro em bom estado e que esteja de acordo com os 

princípios e filosofia da escola. 

 

Renovação - A renovação poderá ser feita:  

• Pessoalmente na biblioteca; 

• Por telefone (51) 3339-2020 

• Por e-mail: biblioteca.cap@educadventista.org.br  

 

Desde já agradecemos o carinho e a colaboração e nos colocamos a disposição para auxiliar no 

que for preciso.  

 

 

 

                                                                                         Luizelia Pinzon Alva                                                                                                         
                            Diretora 

 

"Se nos dedicarmos à leitura e assim aumentarmos nosso conhecimento, somente 

Deus poderá limitar aonde podemos chegar neste mundo." 

Ben Carson (Sonhe Alto) 

https://www.google.com.br/search?q=col%C3%A9gio+adventista+do+partenon&source=hp&ei=qvIgYs-uIqzO1sQPxsC9oAs&iflsig=AHkkrS4AAAAAYiEAujq3WRAoUPNAB9yoBgk3V0hiUs8s&ved=0ahUKEwjPq6z2s6r2AhUsp5UCHUZgD7QQ4dUDCAc&uact=5&oq=col%C3%A9gio+adventista+do+partenon&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAM6CwgAEIAEELEDEIMBOggILhCxAxCDAToOCC4QgAQQxwEQowIQ1AI6EQguEIAEELEDEIMBEMcBENEDOhQILhCABBCxAxCDARDHARCjAhDUAjoFCAAQgAQ6CwguEIAEELEDEIMBOg4ILhCABBCxAxDHARCjAjoLCC4QgAQQxwEQowI6CAgAELEDEIMBOg4ILhCxAxCDARDHARDRAzoLCC4QgAQQxwEQrwE6CAgAEIAEELEDOggIABCABBDJAzoFCAAQkgM6BQgAELEDOg4ILhCABBDHARCvARDUAjoLCAAQgAQQsQMQyQNQAFjaXmD-YmgCcAB4AIABpwGIAdgdkgEENi4yNpgBAKABAQ&sclient=gws-wiz&safe=active&ssui=on
mailto:biblioteca.cap@educadventista.org.br

