
 

 

Natal, 07 de fevereiro de 2022. 
 

“Quando uma educação é boa, as virtudes crescem por si na alma dos jovens; os 
hábitos e práticas religiosas são para eles uma necessidade e se tomam como 
naturais.”  

(Pensamentos de Marcelino Champagnat, 1998, p. 42)  
 

 
 

Prezados Pais e/ou Responsáveis,  
 

A Biblioteca Câmara Cascudo é um espaço destinado à leitura e ao estudo, com suporte de uma equipe 
preparada para orientar e acompanhar estudantes em suas atividades. Esse local é, também, um ambiente 
importante para a rotina acadêmica, atendendo estudantes da Educação Infantil ao Ensino Médio. 

Por medidas de segurança, diante da pandemia causada pela covid-19, nos anos 2020 e 2021, 
mantivemos as atividades e os serviços da biblioteca suspensos. Em 2022, contudo, retornamos às 
atividades e ao uso do espaço físico para educandos e para equipe pedagógica. 

Nesse sentido, salientamos que, durante o funcionamento da biblioteca, medidas de biossegurança 
são importantes, como o uso obrigatório de máscaras e o uso de álcool em gel antes de tocar os livros.  

Enfatizamos, também, que, no espaço da biblioteca, existem normas internas para seu bom 
funcionamento e atendimento à comunidade escolar. Entre as regras, destacamos a utilização de sistema 
de empréstimo com acervo de livros separados por cores; classificação das obras de acordo com áreas 
temáticas; uso de mesas e de computadores apenas para estudo; permanência de estudantes para leitura 
e estudo em modo silencioso, haja vista o estabelecimento de um ambiente favorável à concentração.  

Para que os acordos sejam cumpridos, pedimos a colaboração dos prezados pais e/ou responsáveis, 
a fim de orientar os estudantes sobre a distinção de função entre espaços escolares. Nesse caso, gerar a 
consciência de que há espaços livres para brincadeiras – a exemplo de pátios, área de convivência e parques 
– e que há espaços destinados à permanência para realização de leituras e estudos – nesse caso, a 
biblioteca.  

Por fim, comunicamos que os atendimentos na biblioteca ocorrem de segunda a sexta-feira, das 08h 
às 12h no turno matutino e das 14h às 18h no turno vespertino. 

 
 

Atenciosamente, 
 

 
 
 
 

IR. LUIZ ANDRÉ DA SILVA PEREIRA 
DIRETOR 
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