COMUNICADO 002/DIR
Natal, 08 de fevereiro de 2022.
“É loucura odiar todas as rosas porque uma te espetou.
Renunciar a todos seus sonhos só porque um deles não se cumpriu.”
(O Pequeno Príncipe).

Prezados estudantes,
A Biblioteca Câmara Cascudo é um centro de leitura e informação, bem como de pesquisa e conexão
com o mundo. 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, é importante enfatizarmos que, no espaço da biblioteca, existem normas internas para
seu bom funcionamento e atendimento à comunidade escolar. Entre as regras, destacamos os seguintes
acordos:
•
•
•
•
•

uso obrigatório de máscaras;
uso obrigatório de álcool nas mãos antes de tocar os livros;
acesso livre à biblioteca apenas nos horários em que esta estiver aberta;
número simultâneo de pessoas no interior da biblioteca limitado;
proibição de ingestão de alimentos ou de líquidos no ambiente interno, haja vista a conservação
dos livros;
• falar baixo para não atrapalhar os usuários em momento de estudo;
• realização de 1 (um) empréstimo de livro ao estudante por vez, em razão do contexto pandêmico;
• alocação de livro apenas por meio da apresentação de agenda escolar;
• todo material recebido e/ou devolvido permanece em quarentena por 4 (quatro) dias antes de ser
ofertado para novo empréstimo;
• o prazo de devolução do livro consta em 7 (sete) dias, sendo possível fazer renovação para mais 7
(sete) dias1.
Importante: A permanência no espaço físico da biblioteca é destinada à leitura e ao estudo; desse modo,
o silêncio é essencial. Existem espaços destinados às brincadeiras, a saber: pátios, área de convivência e
parques.
No mais, 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

1

A renovação apenas é possível caso seja realizada no prazo de vigência do empréstimo, por meio do aplicativo Marista Conectado ou
pela ida do estudante à biblioteca.

