
MISSÃO: Promover, através da educação cristã, o desenvolvimento integral do educando, formando cidadãos autônomos, 

comprometidos com o bem-estar da comunidade, da pátria e com Deus.                     

 

Data:02/04/2019 

De: Direção 

Para: Pais e alunos  

Memorando: 023 
 

Queridos Pais e/ou Responsáveis, 
 

Visando a qualidade no atendimento aos nossos educandos, seguem informações 
relevantes a respeito do uso da nossa Sala de Leitura e Pesquisa Rui Barbosa. 
- HORÁRIO DE ATENDIMENTO: 

- Segunda a quinta-feira: das 7h às 10h e das 12h30 às 17h20 
 - Sexta-feira: das 7h às 10h e das 12h às 16h30 

- RESPONSÁVEL: prof. Georgina Conceição 
- OBJETIVO: nossa sala de leitura e pesquisa tem como objetivo principal fornecer 
orientação, material e ambiente agradável para leitura, estudos e pesquisa aos usuários. 
Atendendo da melhor forma possível a comunidade escolar. 
- REGRAS DE FUNCIONAMENTO:  
 Os atendimentos serão feitos por ordem de chegada e por esse motivo solicitamos 

manter-se em fila. 
 Os empréstimos são gratuitos. O material emprestado é de total responsabilidade do 

aluno que o retirou. Os livros devem ser devolvidos da mesma forma que foram 
retirados.  Livro perdido, sujo, molhado, riscado de caneta, deverá ser reposto com 
outro. Caso tenha danificado alguma folha, solicitamos não consertar, pois faremos com 
a técnica e material apropriados. 

 Se necessário utilizar um livro que está emprestado para outro aluno a reserva do livro 
poderá ser realizado com a pessoa responsável pela sala de leitura. 

 A devolução deve ser feita em mãos. Jamais recolocar o livro na estante.  
 Os livros devolvidos com atraso implicam em multas.  
 A multa existe com o objetivo de desenvolver nos alunos senso de responsabilidade e 

pontualidade. Existe também para diminuir atrasos nas devoluções dos livros.  
 Todo dinheiro arrecadado com as multas será, única e exclusivamente, aplicado na 

compra de mais livros para a biblioteca. Solicitamos atenção com a data de entrega dos 
livros. 

 Prazo máximo para devolução: 7 dias  
 Dia com feriado os livros deverão ser devolvidos no dia seguinte ao feriado para não 

gerar multa. 
 Multa por atraso: R$ 0,50 por dia de atraso (Sábados, domingos e o dia do feriado não 

serão contados). 
 O usuário que estiver em débito com a sala de leitura (livro atrasado ou multa) não 

poderá fazer novos empréstimos. 
 
Att, 
Á Direção  


