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BIBLIOTECA
COLÉGIO OFICINA
MANUAL E NORMAS DA BIBLIOTECA PARA O USUÁRIO



A Biblioteca do Colégio Oficina fica localizada no 
quarto andar ao lado do Espaço Cultural Juliana 
Rocha. O local atende aos alunos do 6º ano ao 
pré-vestibular. Estes usuários possuem à sua 
disposição dicionários, livros didáticos, livros 
paradidáticos, DVD’S, revistas, Atlas, literaturas 
infanto-juvenil, brasileira e estrangeira, incluindo 
literatura direcionada ao vestibular, além de 
computadores conectados à internet.

A Biblioteca do Colégio Oficina visa apoiar 
os estudantes na aprendizagem e no acesso 
e uso da informação

Segundo o Aurélio biblioteca é uma coleção 
publica ou privada de livros e documentos 
para estudo, leitura e consulta.

Para que o aluno possa fazer empréstimo do 
material disponibilizado na Biblioteca é 
necessário realizar um cadastro mediante a 
apresentação da respectiva carteirinha de 
identificação do estudante, fornecida pela escola. 

O acervo é composto por dicionários, atlas, 
bibliografias, enciclopédias, entre outros.

Livros didáticos e para didáticos.

Revistas informativas e revistas especializadas, 
mapas, guias do estudante.

DVD´S.

Será cobrada multa por atraso de qualquer 
material emprestado, no valor de R$1,00 
por obra, acrescido de R$0,20 por dia de 
atraso subsequente.
Não será permitido o empréstimo de outro 
material antes da devolução do livro anterior. 
O prazo para entrega do material é de 07 
dias corridos.
Para renovação do empréstimo, é necessária 
a apresentação do material dentro do prazo 
de entrega.

Empréstimos.
Auxílio na consulta ao acervo e pesquisa.
Impressões e xérox.
Acesso à internet.

Segunda a quinta-feira, das 07h às 11h e 
12h às 17h.
Sexta-feira, das 07h às 16h.

INFORMAÇÕES: PERIÓDICOS

MATERIAL ELETRÔNICO

EMPRÉSTIMO

SERVIÇOS OFERECIDOS

HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO

OBJETIVO

O QUE É UMA BIBLIOTECA?

CADASTRO

FORMAÇÃO DO ACERVO

MATERIAL DE INFORMAÇÃO

NORMAS
O usuário só poderá retirar livros ou 
outro material da Biblioteca após o 
devido registro do bibliotecário.

Não é permitido entrar portando 
bebidas ou alimentos nas dependências 
da biblioteca, pois restos de alimentos 
podem atrair insetos ao espaço. 

Para o estudo em grupo, os alunos 
devem utilizar as cabines disponíveis. 

O silêncio é condição indispensável para 
a criação de um ambiente prazeroso de 
pesquisa e leitura. 

Não é permitida a utilização de telefone 
celular.

Quaisquer pertences encontrados no 
local serão entregues à Coordenação.

Lembre-se: A colaboração de todos é 
fundamental para um ambiente limpo 
e agradável.


