
        

Orientação para a utilização da Biblioteca 

             A Biblioteca Rui Barbosa vem informar a seus alunos, pais e colaboradores que estará 

todos os dias atendendo nos horários:  

 Matutino: 7h30min às 12h00min; 

 Verpestino: 13h30min às 17h45min 

Para melhor atender em sua dependência, algumas normas são necessárias: 

1. Fica a cargo da bibliotécaria o atendimento a comunidade escolar no empréstimo de 

livros, xerox, impressões e na orientação da sala de informática. Sendo que no período 

vespertino o Ensino Fundamental I fará uso da sala da Biblioteca Infantil em situação 

de agendamento para contação de história, leitura e trabalhos com seus 

professores(as). 

Sistema de empréstimo: 

 Acervo Geral Literatura Qtd. de livros Valor por atraso 
(Multa) 

Alunos 15 dias 15 dias 02 obras 0,50 

Funcionários 15 dias 15 dias 03 obras 0,50 

Professores 15 dias   0,50 

 

2. A Biblioteca friza que a cobrança de multa não vem punir o aluno e sim educar para o 

cumprimento do seu dever; 

3. Em caso de extravio ou perda, o aluno deverá trazer um livro com o mesmo título para 

a recuperação do acervo; 

4. Os alunos que utilizarem da Biblioteca para estudos serão obrigados a desligar 

aparelhos sonoros como: som, celular, notebooks (com som) e outros; 

5. A entrada na Biblioteca não será permitida mochilas e sacolas. Será autorizado 

somente material de estudo e livros a pesquisar; 

6. Alimentos como: bebidas, doces, salgados e outros, não são permitidos; 

7. Silêncio absoluto. Tendo uma ressalva em momentos agendado pelo professor(a); 

8. A Biblioteca possui uma máquina de xerox, funcionando no mesmo horário do setor. 

Não é permitida a reprodução na íntegra dos livros, conforme a Legislação de Direitos 

Autorais. 

 Xerox – R$ 0,10 

 Impressões – R$ 0,20; 

9. Todos os trabalhos para impressão, podem ser enviados para o e-mail: 

biblioteca@saojose.g12.br 

10. A sala de informática na Biblioteca está de cara nova, os micros computadores são de 

última geração, por isso, todos são responsáveis pela utilização do mesmo; 

11. Horário para a sala de informática somente no período vespertino: 

 13h30min às 17h30min 

12. Contamos também com vários periódicos: revistas semanais, mesais e os melhores 

jornais diários. 

Sejão bem-vindos e bons estudos!                                                                          
      A Direção. 

Tubarão, 14/02/2012 
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