
BIBLIOTECA IRMÃ MARIA ISABEL 

Escola São Teodoro de Nossa Senhora de Sion  
Rua Mère Amedéa, 476 – Vila Maria Alta – São Paulo/SP 
Telefone: (11) 2139-6700 ramal 6714 
Email: biblioteca@sionsp.com.br 
Horário de Funcionamento: de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h, em período 
letivo. 

 

REGULAMENTO DA BIBLIOTECA ESCOLAR 

Sobre a Biblioteca Escolar 

O termo Biblioteca significa originalmente coleção de livros, no entanto, na Biblioteca 
Escolar Irmã Maria Isabel o acervo é composto por livros, dicionários, revistas, 
material multimídia e jogos. 

A biblioteca escolar tem por finalidade ser um centro de informação, dando apoio no 
processo de ensino e aprendizagem e oferecendo aos seus usuários um espaço 
físico adequado para a realização de suas leituras, pesquisas, estudos e interação. 

.Comunidade Usuária 

A biblioteca pode ser utilizada pelos membros da comunidade escolar: alunos, 
professores, coordenadores, religiosas e colaboradores. 

Utilização da Biblioteca 

Localizada em frente a recepção da entrada da Rua Mère Amedèa, a biblioteca 
conta com um ambiente destinado a realização de leituras, tarefas, estudos, 
trabalhos, convívio; tatames para práticas de atividades lúdicas e espaço com 
computadores com acesso à internet e impressora, possibilitando a execução de 
pesquisas e estudos. 

Durante a permanência na biblioteca, solicitamos aos usuários que utilizem tom de 
voz moderado, colaborando com a tranquilidade do ambiente e concentração de 
colaboradores e outros usuários que estejam em atividade, estudo ou leitura. 

É de responsabilidade do usuário o zelo pelos seus pertences durante sua 
permanência na biblioteca. 

Não é permitida a ingestão de alimentos e bebidas na biblioteca. Por mais 
cuidadosos que sejamos, respingos e farelo de alimentos eventualmente caem 
sobre as obras, mobiliários e piso, podendo causar danos e ainda atrair insetos que 
comprometem a higiene do ambiente, segurança e bem estar dos usuários e 
representam uma ameaça ao acervo, já que alguns insetos também se alimentam 
de substâncias presentes na composição química do papel. 



Empréstimos 

• Todo integrante da comunidade escolar pode efetuar empréstimo. O 
empréstimo para alunos é realizado em período letivo, já que em período de 
férias o acervo passa por inventário e higienização mais rigorosa;  

• O registro do empréstimo é feito na base de dados da biblioteca, utilizando-se 
o número de matrícula do aluno ou o nome do usuário; 

• Podem ser emprestados os livros de literatura. Livros didáticos, obras de 
referência (dicionários), revistas e material multimídia devem ser consultados 
na biblioteca; 

• Alunos podem retirar 3 (três) livros por empréstimo; 
• O prazo de empréstimo é de 10 (dez) dias; 
• Há a possibilidade de uma renovação do empréstimo desde que a obra 

emprestada não esteja sendo solicitada por outro usuário; 
• Usuários que estejam precisando de livros que estão emprestados podem 

solicitar reserva do mesmo; 
• É de responsabilidade do usuário o manuseio adequado e a conservação da 

obra por ele utilizada. Caso uma obra seja danificada ou extraviada, o usuário 
deverá substituí-la por outra similar ou mais atualizada; 

• O usuário fica impedido de realizar empréstimos caso esteja com alguma 
devolução pendente; 

• Em caso de atraso na devolução da obra, haverá suspensão de empréstimo 
para o usuário até o final do ano letivo vigente. 
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