COMUNICADO 012/2017

Taquara, 15 de março de 2017.

Senhores Pais e Responsáveis (Ed. Infantil ao 5° ano):
Estamos iniciando mais um ano na certeza de que este será aquele no qual teremos muitas
surpresas e muito aprendizado. Incentivar a leitura é a forma mais eficaz de disseminar cultura e valores,
incitar a imaginação e despertar a criatividade. Esta é a nossa proposta para 2017. Para tanto, estamos
preparando várias atividades especiais e contamos com seu apoio, ajudando-nos a formar leitores,
estimulando seu (sua) filho (a) a participar das atividades elaboradas pela biblioteca.
Veja o que vem por aí:
 Projeto Jogo da Leitura – 3º ao 5º ano;
 Hora do Conto;
s
 Projeto Arte e Literatura – 1° anos;
 Feiras do Livro;
 Projeto Passaporte da Leitura – 2°s anos
 E muitos mais...
Pedimos a sua atenção para as seguintes informações:
Horário de Atendimento da Biblioteca:
Manhã – das 7h30min às 12h (segunda-feira a sexta-feira);
Tarde – das 13h30min às 17h30min (segunda-feira a quinta-feira).
Obs.: Cada turma tem um momento definido para ir à biblioteca, conforme o horário das aulas.
Regulamentos trabalhados com os alunos na biblioteca:
 Livros - Procure cuidar os livros da biblioteca, não molhando, amassando, recortando ou
escrevendo em suas páginas.
 Sacolas - Neste ano os alunos da Ed. Infantil ao 4°ano receberão uma sacolinha para carregar os
livros retirados na biblioteca. Cuide da sacolinha, na qual você carrega o livro, não coloque nele
lanche ou outros materiais. Se o aluno perder ou estragar a sacola deverá pagar o valor de R$ 5,00.
 Comportamento - Faça o lanche antes de chegar à biblioteca e lembre que o silêncio é muito
importante dentro deste ambiente.
 Empréstimo - Cada aluno pode retirar um livro por vez. O aluno poderá vir na biblioteca, durante o
período de Hora do conto e todos os dias no horário do recreio ou final da aula. Os livros retirados
terão o prazo de 7 dias para a realização da leitura. Havendo necessidade, faz-se a renovação do
empréstimo, conforme a disponibilidade de livros.
 Multa - O valor será de R$ 0,50 por dia de atraso, portanto, cuide para não atrasar. Se atrasar,
quando lembrar entregue imediatamente para que o valor da multa não aumente. Pedimos aos
pais que nos ajudem, lembrando os filhos de fazerem a devolução no prazo previsto.
 Renovação - A renovação poderá ser feita:
 Pessoalmente na biblioteca;
 Por telefone (051)3541-6800 Ramal 6893
 Por e-mail: carine.oliveira@iacs.org.br
 Pesquisa - Quando o professor marcar pesquisas agende com a bibliotecária com antecedência.
Desde já agradecemos o carinho e a colaboração e nos colocamos a disposição para auxiliar no que
for preciso.
Atenciosamente,

Carine de O. de Anastácio
(Espec. Gestão de Bibliotecas Escolares)

João Cesi Lopes dos Santos
Diretor Geral

