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Cuiabá, MT 16 de Março de 2020 

 
COMUNICADO Nº 07/2020 

 

Senhores Responsáveis, 

O empréstimo de livros da biblioteca terá início no dia 20 de março de 2020. Este tem como objetivo 

proporcionar uma leitura prazerosa e freqüente. Mergulhar nossos alunos em um mundo de descobertas, 

imaginação e fantasia, além de introduzi-los de forma significativa no mundo letrado que os cerca. 

A biblioteca funcionará para as turmas do Jardim l ao 4º ano. Os títulos são escolhidos para atender a 

cada faixa etária e garantir um envolvimento maior das crianças neste momento. 

Alunos e pais são responsáveis pelo bom estado físico do livro emprestado. Se porventura algum livro for 

danificado ou extraviado, os responsáveis pelo aluno deverão repor este por outro exemplar, para que com 

esta atitude, o aluno internalize valores importantes para qualquer circunstância da vida. 

No livro emprestado consta uma ficha de empréstimo que tem como finalidade registrar o nome do 

aluno, data de retirada e devolução. Solicitamos que esta ficha não seja retirada do mesmo. 

Orientamos aos pais e responsáveis que, para ser estabelecido o hábito de leitura e fazer com que este 

ganhe importância e seja realmente prazeroso, o leitor terá o direito de: 

           - Somente observar as figuras; 

           - Pular páginas; 

           - Não terminar o livro; 

           - Reler; 

           - Ler em qualquer lugar; 

           - Ler uma frase aqui e outra ali; 

           - Ler em voz alta; 

           - Ler em voz baixa; 

           - Ler para a sua família; 

           - Recontar para alguém aquilo que leu; 

           - Pedir que leiam para ele... 
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É imprescindível que a família se engaje nesta proposta, estimulando e interagindo com a criança nestes 

momentos, favorecendo a progressão do hábito e que, acima de tudo, ajudem no cumprimento de suas 

responsabilidades com os livros emprestados. 

Cada turma terá o seu dia de visita à biblioteca para que o aluno encontre o livro do seu interesse, possa  

folheá-lo com total liberdade de escolha, aprenda  como se comportar neste ambiente e com os livros nele 

existente. 

O livro emprestado ficará com o aluno por uma semana, ou seja, deverá retornar para a biblioteca no 

mesmo dia da semana seguinte. Caso isso não aconteça, o aluno perderá o benefício de levar outro livro para 

casa, reconquistando porém esse direito, assim que o livro retornar à biblioteca. Caso o livro não retorne, 

serão enviados três avisos, lembrando aos responsáveis pela criança que o mesmo não foi devolvido. Não 

havendo retorno depois de três avisos, no quarto será informado o livro que poderá ser reposto em nosso 

acervo. 

Alertamos que, mesmo que a criança já saiba ler, se o papai ou a mamãe se interessarem pelo livro que 

ele emprestou, esta será uma atividade muito prazerosa para o fim de semana. 

 

Dias de visita na Biblioteca: 

 

Período Matutino e Vespertino 

6ª feira: - Educação Infantil 

 

Atenciosamente, 

Equipe Diretiva  


