
Colégio Nossa Senhora da Misericórdia 
Regulamento da Biblioteca “Irmã Úrsula Carew”  

 

 
 

O presente regulamento tem como objetivo: 

 

 Conscientizar os leitores sobre os seus direitos e os 

cuidados com o material da Biblioteca;  

 

 Informar sobre as normas para o empréstimo de livros; 

 

 Conscientizar os leitores de que os livros são patrimônio do 

Colégio e, portanto, devem ser conservados e devolvidos; 

 

 Conscientizar os leitores de que a Biblioteca efetua 

múltiplos empréstimos de livros por mês e, para seu bom 

funcionamento depende da ética, da responsabilidade e do respeito 

de cada leitor para com os materiais disponíveis, com o espaço e 
funcionários. 

 

SISTEMA DE CLASSIFICAÇÃO DO ACERVO 

 
A Biblioteca utiliza a CDD (Classificação Decimal de Dewey) para 

classificação por assuntos e sistema Cutter-Sanborn para código de 

sobrenome do autor. 

 
DO FUNCIONAMENTO 

 

1. A Biblioteca presta serviços a alunos, professores, funcionários e 

irmãs do Colégio Nossa Senhora da Misericórdia de Osasco. O 

horário de funcionamento é de segunda a sexta, das 7h às 16h.  

 

2. A Biblioteca possui alguns materiais que são somente para 

consulta local (ou em sala de aula, com aviso prévio):  
 

✓ Áudio-livro; 

✓ Bíblias; 

✓ Dicionários; 
✓ DVD’S; 

✓ Enciclopédias; 

✓ Gibis; 

✓ Mangás; 
✓ Revistas; 

 

DO USO DO ESPAÇO 

 
3. É expressamente proibida a entrada e consumo de alimentos e 

bebidas. 

 

4. O uso de aparelhos celulares não é permitido. Caso seu uso seja 

necessário, deverá ser comunicado. 

 

5. O espaço da Biblioteca é destinado à Leitura, Estudos, 

Atividades, Aulas e Pesquisas, sempre priorizando o Silêncio. 

 

6. É proibido escrever a tinta ou a lápis nas revistas, nos livros ou em 

qualquer outro material da Biblioteca. O leitor é responsável por 
prejuízos causados por esta atitude. Em caso de material danificado, o 

responsável será comunicado, para reposição do mesmo. 

 

7. Os computadores estão disponíveis para pesquisas, trabalhos, 
estudos e atividades escolares. O uso indevido e inadequado será 

comunicado ao coordenador responsável pelo segmento. 

 

8. O uso de aparelhos eletrônicos, como notebook pessoal nas 
dependências da Biblioteca, é permitido mediante aviso prévio e 

supervisão. 

 

9. A matriz de aulas e atividades deverá ser respeitada 

incondicionalmente. Qualquer atividade fora deverá ser 

previamente agendada. 

 
DOS EMPRÉSTIMOS 

 

10. O leitor é responsável pelo livro emprestado por ele. Os livros da 
Biblioteca são patrimônio do Colégio. É dever de o leitor devolver o 

livro dentro do prazo estipulado de 15 (quinze) dias.  

 

11. Todos os empréstimos do Ensino Fundamental Anos Iniciais (2º 
ao 5º) e Anos Finais (6º ao 9º) são registrados na agenda do aluno e no 

sistema da Biblioteca. Os empréstimos ao Ensino Médio e professores 

são registrados diretamente no sistema da Biblioteca e cada um recebe 

um lembrete com a data de devolução. 
 

12.  Os leitores do Ensino Fundamental Anos Iniciais (2º ao 5º) 

podem retirar 01 livro por vez. Os leitores do Ensino 

Fundamental Anos Finais (6º ao 9º) e Ensino Médio podem retirar 

02 livros, ambos pelo prazo de 15 (quinze) dias. Não será permitida 

a retirada de 02 (dois) exemplares do mesmo livro, pelo mesmo aluno.  

 

13. A renovação do material poderá ser feita mais de uma vez, desde 
que não haja reserva. Sempre pelo prazo de 15 (quinze) dias. 

 

14.  É expressamente proibido emprestar livro em nome de outro 

aluno. Os casos que forem assim verificados serão comunicados 

imediatamente à Coordenação. 

 

15.  Ao ser constatado o atraso, o aluno receberá uma notificação, na 

agenda e/ou aplicativo, solicitando a devolução para o dia seguinte e a 
consideração diante os dias de atraso. 

 

16.  Caso o aluno tenha 02 atrasos consecutivos, ficará suspenso por 

01 empréstimo. O aluno que tiver pendências não poderá fazer novos 
empréstimos até que sejam resolvidas. 

 

17.  Os alunos do Ensino Médio podem renovar os livros por e-mail 

(biblioteca.osasco@reducar.com.br) desde que informem: nome 
completo, série e título do livro. E receberão um e-mail de retorno 

com a confirmação da renovação. 

 

18.  Salientamos a importância da conscientização para a devolução 
do livro no dia correto, para que o mesmo possa circular entre os 

demais alunos. 

 

PARA TODOS OS ALUNOS DO COLÉGIO 

 

19. A comunicação aos responsáveis sobre a Biblioteca é feita através 

da agenda pela bibliotecária e do aplicativo do Colégio, pelos 

coordenadores responsáveis do segmento. 
 

20.  Em caso de perda ou qualquer dano ocorrido no livro, o leitor é 

responsável pela reposição do mesmo. Serão aceitos exemplares 

novos adquiridos em livrarias e sebos desde que nas mesmas 
condições do material emprestado. No caso de dificuldade em 

encontrar o mesmo livro, a bibliotecária deverá ser comunicada, para 

auxiliar na reposição. 

 
21. Situações não previstas por este regulamento serão decididas pela 

Direção do Colégio. 
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