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INFORMAÇÕES 
 
 A Biblioteca tem por 
objetivo fornecer, sob 
diversas formas e para todos 
os assuntos, documentação 
adaptada aos diversos níveis 
de maturidade dos alunos. 
Dar aos professores a 
informação de que 
necessitam para o ensino e o 
aperfeiçoamento profissional 
e criar um ambiente favorável 
a formação do hábito da 
leitura e estimulando a 
apreciação literária. 
 
 A Biblioteca está 
devidamente organizada e 
seu acervo classificado de 
acordo com o Sistema 
Decimal Dewey, além de ter 
seus serviços automatizados. 
 
 A Biblioteca oferece livre 
acesso ao acervo 
bibliográfico. Serviço de 
Orientação à Pesquisa em 
base de Dados Local e 
Acesso On-line a Centro de 
informação (Internet). 

 
INSCRIÇÃO 
 
 Poderão inscrever-se na 
Biblioteca, com direito a 
empréstimo de publicações, 
os alunos, professores e 
demais funcionários desta 
instituição. 

 
EMPRÉSTIMO 
 

 O leitor poderá retirar 2 
(duas) publicações por vez, 
pelo prazo de 7 (sete) dias. 
 
 0 prazo estipulado 
poderá ser reduzido, de 
acordo com a procura da 
obra. 
 
 É obrigatório a 
apresentação da Carteira 
Escolar para a retirada das 
obras. 
 

 O empréstimo é pessoal, 
não sendo permitida a 
retirada de publicação em 
nome de outro usuário. 
 
 Os prazos para 
devolução das obras 
deverão ser rigorosamente 
observados, sob pena de 
aplicação de multa. 

 
RESERVA 
 

 O usuário poderá solicitar 
a reserva de publicações 
que não se encontram na 
Biblioteca. 
 
 A obra reservada ficará à 
disposição do solicitante 
por, no máximo, 2 (dois) 
dias. 
 
 Não será permitido que o 
usuário reserve obras que já 
se encontrem em seu poder. 

 
UTILIZAÇÃO DOS 
MICROCOMPUTADORES 
 

 É permitido o acesso aos 
serviços da Internet para 
todos os alunos e 
professores da Escola. 
 
 A utilização é feita por 
períodos com duração de 30 
minutos, de forma a facultar 
o acesso ao maior número 
possível de interessados. 
 
 Não é permitido o acesso 
aos chats, as páginas 
pornográficas, downloads e 
sites que versem temas e/ou 
contenham imagens, filmes, 
sons etc. que violem os 
princípios e valores 
preconizados pelo Sistema 
Educativo e/ou Projeto 
Educacional da Escola. 
 
 Não é permitido efetuar 
alterações nas 
configurações básicas do 
computador, gravar ou 
apagar arquivos e outros 

procedimentos que possam 
levar ao mau funcionamento 
dos equipamentos. 
 
 Quando o usuário não 
tiver um procedimento em 
conformidade com esse 
regulamento, poderá ser 
impedido de utilizar os 
equipamentos. 

 
PENALIDADES 
 

 O usuário responderá por 
perdas e danos causados as 
obras ficando obrigado a 
repô-las ou reembolsar o 
valor das obras. 
 
 O atraso na devolução 
das obras implicará 
cobrança de multa de RS 
1,00 (um real) por dia de 
atraso. 
 
 Não é permitido ao 
usuário efetuar retirada 
enquanto estiver com multa 
pendente. 
 
 É dever do usuário 
respeitar a ordem, a 
disciplina e o silêncio em 
todo o recinto da Biblioteca. 
Quando não proceder 
assim, poderá ser impedido 
de frequentar a mesma. 


