
Guia da Biblioteca 
do Colégio 

Santa Isabel



Conheça nossa estrutura, 
nossos serviços e prazos 
de empréstimo.

Organizar e disponi-
bilizar a informação 
para consulta e estu-
do, dando suporte às 
atividades escolares e 
culturais do Colégio 
Santa Isabel, incen-
tivando a leitura e o 
desenvolvimento da 
comunidade escolar.

B IBL IOTECA  IRMÃ EP I FÂNIA

Com a tradição de incentivar a leitura e apoiar ativi-

dades culturais, a Biblioteca do Colégio Santa Isabel 

acredita que todo aluno pode desenvolver o gosto 

pela leitura.

Essa atividade tão importante contribui para a for-

mação do imaginário, cultura, conhecimentos, além de 

ser um hábito produtivo para toda a vida do estudante.

Denominada Biblioteca Irmã Epifânia, a Biblioteca 

foi criada em 1938 e recebeu novas instalações em 

1998; possui, atualmente, uma estrutura composta 

de: Espaço Infantil, Acervo Geral, Balcão de Atendi-

mento, Sala de Estudo Individual e Sala de Estudo em 

Grupo. A Biblioteca conta com uma bibliotecária para 

a administração do setor e orientação aos alunos.

A Biblioteca está localizada no pavimento térreo do Colégio.
Horário de funcionamento:

Missão: 

Manhã: 7h às 11h
Tarde: 13h às 17h

De segunda 
a sexta-feira.



Ambientes
da Biblioteca
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Atendimento
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Nosso 
Acervo

Geral

Periódicos

Infantil

Obras de
Referência

Livros de Literatura para 
alunos da Educação Infantil
e do Ensino Fundamental I.

Revistas especializadas
e informativas.

Livros das mais variadas áreas 
do conhecimento: Literatura, 
História, Geografia, Ciências, 
Matemática, Biologia e outras.

São obras para consulta 
na Biblioteca (enciclopédias, 
dicionários, mapas, 
almanaques, atlas e outras).

Caso tenha dúvida sobre como procurar livros ou 
materiais na Biblioteca, peça ajuda à bibliotecária.



Serviços da
Biblioteca

Atendimento 
Individual

Orientação 
nas Pesquisas

Empréstimo 
Domiciliar

Atividades
Culturais

Educação
Infantil:
2 livros por 3 dias corridos.

Ensino
Fundamental I:
2 livros por 3 dias corridos.

Funcionários 
e Professores:
3 livros por 15 dias corridos.

Ensino
Médio:
3 livros por 5 dias corridos.

Ensino 
Fundamental II:
3 livros por 5 dias corridos.

Serviços de
Empréstimo



Renovação:
O prazo de empréstimo poderá 
ser renovado caso o livro não 
esteja reservado.

Atraso de devolução:
Caso a obra não seja devolvida 
na data prevista, o usuário pagará
multa de R$ 0,50 (cinquenta 
centavos) por dia de atraso.

Devolução:
Se a data de devolução coincidir com 
dias de feriados, esta deverá ser feita 
um dia antes ou no primeiro dia útil 
após a data prevista para devolução.

Reserva:
Caso o livro não se encontre na 
Biblioteca, o leitor poderá reservá-lo.

Extravio da obra:
O usuário deverá repor a obra
em caso de perda ou dano.


