REGULAMENTO DE FUNCIONAMENTO DA
BIBLIOTECA
A Biblioteca do Colégio Vicentino São José é um centro de
informação, cultura e lazer, visando sempre à aprendizagem e ao
aprimoramento intelectual de seus usuários.

2.2 Atrasos na devolução



1. HORÁRIO

2ª e 3ª
7h20 min às 12h20 min - 13h min às 18h min.
4ª 5ª e 6ª 7h20 min às 12h40 min - 13h min às 18h min.

O usuário que não devolver o livro emprestado na data
determinada deverá pagar multa de R$ 1,00 por dia útil.
O usuário que não estiver com a situação regular na
Biblioteca não poderá fazer empréstimos. (Empréstimos só
com a carteirinha do Colégio).
Em caso de extravio ou de qualquer dano no material, o
usuário responsável deverá repor com novo material,
idêntico ao danificado ou ressarcir a Biblioteca pelo valor
atual do mesmo.

2. SERVIÇOS









Empréstimo domiciliar;
Hora do conto: dramatizações;
Consulta local: livros, periódicos e internet;
Levantamentos bibliográficos quando solicitados;
Para uso da biblioteca no contra turno, agendar na Orientação
Educacional, com um dia de antecedência;
Auxilio na elaboração de trabalhos;
Entrega da Identidade Estudantil (carteirinha de estudante);
Segunda via da carteirinha.

2.1 Empréstimo




Livros – 5 dias úteis para alunos de Educação Infantil ao 5º ano
e 10 dias úteis para alunos de 6º ano ao Ensino Médio;
Periódicos, enciclopédias e dicionários, somente consulta local;
O empréstimo poderá ser realizado durante as aulas de
Português, ORL e Literatura;

3. PROIBIÇÕES





É vedado ao usuário da Biblioteca:
Promover tumultos, conversas e discussões que perturbem o
silêncio e a ordem, nas dependências da Biblioteca ou suas
proximidades;
Jogar lixo no chão ou deixá-los sobre as mesas;
Permanecer na Biblioteca em horário de aula sem a
autorização dos professores;
Confecções de maquetes ou qualquer outro tipo de trabalho
manual (sucata, pintura, recortes, cartazes etc..) bem como
guardá-los na Biblioteca.

4. DOAÇÕES
Só aceitamos doação de livros de literatura (editados após
2010), gibis em bom estado de conservação. Uma vez doados
os mesmos não serão devolvidos.

Biblioteca - Direção

