A organização dos espaços e a disposição do mobiliário foram
pensados para facilitar o ingresso, o fluxo/deslocamento, o
atendimento das pessoas e o pleno desenvolvimento das diversas
atividades pedagógicas e administrativas, assegurando a distância
nos dispositivos legais.
BIBLIOTECA
Atendimento
Inicialmente e até nova definição, a circulação está limitada aos
educadores da biblioteca.

Um olhar sobre nossos espaços
Todos os espaços são pedagógicos e três premissas nortearam os
encaminhamentos: o respeito ao espaço físico indicado para
cada local; a ventilação natural, que auxiliará para o bem-estar;
a organização do mobiliário, de modo a privilegiar o
distanciamento necessário e o desenvolvimento das atividades.

Será priorizada a ventilação natural dos ambientes, e, neste
momento, estará vedado o uso de ar-condicionado. As janelas
serão abertas antes do início das aulas de cada turno e
permanecerão abertas ao longo do dia, para que os ambientes
tenham ventilação natural constante. Nos espaços em que a
ventilação é forçada, foi providenciada a limpeza dos
equipamentos.
No acesso de cada sala de aula ou espaço, foi fixado cartaz
indicando o limite de pessoas que podem permanecer
simultaneamente em seu interior.

Acesso ao acervo
Em caso de compra de novos títulos, ainda que higienizados no ato
do recebimento, os materiais permanecerão em espera por 7 (sete)
dias para catálogo e consequente disponibilização no sistema de
empréstimo. Momentaneamente, estão suspensos os recebimentos
de doações.
Empréstimo em sala de aula
Os professores podem solicitar materiais digitalizados por e-mail ou
por telefone. Um carrinho com os livros desinfectados será
organizado e levado para empréstimo no momento da mediação de
leitura em sala de aula. Os livros podem ser distribuídos pelo
professor ou educador da biblioteca, e o empréstimo/registro será
feito de forma manual. Além disso, o professor poderá acessar o
canal da Biblioteca (App Stream) e divulgar outros vídeos para os
estudantes.
Empréstimo domiciliar: solicitação, entrega e devolução
Os estudantes solicitarão empréstimo dos títulos por e-mail, telefone
ou pelo “Meu Pergamum”, com retirada no dia seguinte ao pedido.
Os materiais solicitados serão entregues na sala de aula do
estudante, ou ao professor, pelo educador da biblioteca.
O empréstimo terá prazo normal.

Foram instaladas caixas coletoras nas entradas da Biblioteca para a
devolução dos livros, sendo que:
• Estudantes da EI até o 3º ano EF: o professor irá reunir os livros
da turma e fazer a devolução, ou solicitar a devolução a um
educador da biblioteca.
• Estudantes do 4º ano EF ao 3º ano EM: o próprio estudante
devolverá o livro na caixa coletora.
Momentaneamente, as multas de atraso seguem suspensas.
No final de cada dia, os livros que estiverem na caixa coletora serão
dispostos em quarentena por 7 (sete) dias e somente serão
repostos para novos empréstimos após esse período.
Neste período de 7 (sete) dias, o material constará como
“quarentena” e não entrará em contato com outras pessoas ou
materiais.
O Colégio seguirá acompanhando as liberações dos decretos para a
retomada normal de todas as atividades.

