
 

 

Comunicado Nº 14/2021 

Direção 

Recife, 24 de fevereiro de 2021. 

 

NOSSA BIBLIOTECA VOLTA DE FORMA PRESENCIAL!!! 

  

 Prezadas famílias e prezados(as) estudantes: 

 

É com muita alegria que informamos que as atividades de empréstimos de livros, gibis e 

atendimento às pesquisas para nossos(as) estudantes voltam de forma presencial, com limitações de 

acesso ao acervo para atender ao Protocolo de Retorno às Aulas Híbridas em nosso Colégio. 

Portanto, informamos que, a partir desta semana, nossa Biblioteca estará aberta, funcionando  até 

o Balcão de Atendimento na entrada, com controle de distanciamento e todo processo de higienização 

para entrega e recebimento de materiais emprestados/devolvidos/renovados/reservados. 

A consulta ao acervo será realizada no Balcão de Atendimento, no dispositivo eletrônico onde, de 

forma on-line, colaboradoras da Biblioteca ou os(as) próprios(as) estudantes poderão realizar a busca dos 

livros através da digitação do assunto, autor ou título no site do Sistema da Biblioteca, que também está 

disponível no Portal do Colégio e no Marista Conectado, ou em qualquer outro meio eletrônico ligado à 

internet (tablet, notebook, celular, computador...). Após a consulta no local, os(as) estudantes serão 

orientados(as) a utilizarem o álcool em gel (disponível no balcão) para higienização das mãos. 

Nossa equipe irá atender nossos(as) estudantes com uso de EPIs e luvas para maior proteção de 

todos(as), entregando, apenas, materiais que tenham já passado pelo processo de quarentena ou que estão 

nas estantes, livres de contato direto de pessoas, já que não haverá livre circulação, nem permanência de 

estudantes no Salão para Estudos, nem próximo às estantes. 

Certos da compreensão de que todas estas medidas estão sendo tomadas para proteger nossos(as) 

estudantes, contamos com a compreensão de todos, pois estamos muito felizes em poder continuar com 

nosso trabalho de apoio ao incentivo à leitura, pesquisa e estudo de nossos(as) estudantes.  

Conte sempre conosco! 

 

(as) e aguardamos você, estudante Marista! 

 

Lucielma Ribeiro Sheyla Marinho 

Vice-diretora Educacional Bibliotecária 
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