
 

 
 

 

Comunicado 072/2021 

 

Goiânia, 21 de maio de 2021. 

 

 

Senhores Pais ou Responsáveis, 

 

 
 A Biblioteca do Sesc Cidadania possui a função de apoio pedagógico e de incentivo à 

leitura, alcançando tanto o planejamento de aulas dos professores quanto a formação de 

leitores. No decorrer destes meses, estamos trabalhando para ofertar as publicações do 

acervo aos alunos presenciais e à disposição das solicitações de empréstimos dos alunos com 

aulas on-line. 

  

Neste momento, esclarecemos algumas situações em nossos serviços, para 

tranquilidade de todo o processo envolvendo a biblioteca, a escola e as famílias: 

 

1. Todo o empréstimo é gratuito, por 14 dias cada livro emprestado, podendo ser renovado. 

Haverá multa se os livros não forem colocados na caixa de devolução nos locais indicados 

antes da data de vencimento do empréstimo. 

2. Entrega de Kit de Livros – Durante a semana de aula presencial:  

a. Aos alunos de 1º ao 5º ano, realizamos empréstimo mediante as “autorizações dos 

pais” constantes na biblioteca.  

b. Aos alunos de 6º ao 9º ano conforme a presença deles em sala de aula.  

c. Aos alunos do Ensino Médio e aos que estão em aulas on-line, por solicitação 

espontânea dos alunos e familiares. 

3. Devolução de Kit de Livros - A primeira data de devolução é renovada automaticamente 

pela Biblioteca, de forma que o aluno possa devolver quando estiver novamente na sua 

semana de aula presencial, sem multa. A multa acontece se não for devolvido na escola 

nesses 28 dias de empréstimo. Os livros podem ser devolvidos todos juntos, ou 

individualmente à medida que forem lidos, observando a data de devolução.  

4. Renovação dos empréstimos – os alunos ou seus familiares podem pedir a renovação dos 

livros uma vez, caso não tenham terminado a leitura nos 28 dias, pelos contatos com a 

Biblioteca. 

5. Livros na mochila – Ao enviarem os livros na mochila, anotem na agenda escolar e 

orientem seu(sua) filho(a) a informarem à professora. Desta forma, ele(a) será conduzido 

para efetivar a devolução. Nenhum funcionário da escola está autorizado a tocar na 

mochila dos alunos.   

6. Livros não devolvidos desde março 2021 – por determinação do decreto municipal em 12 

de março deste ano, a biblioteca renovou o empréstimo até 30 de abril com devolução 

para maio, conforme divulgado no TEAMS em 08 de abril e por e-mail e WhatsApp no 

Comunicado 065/2021. A estes clientes, entramos em contato individualmente. 

 

Toda a situação relacionada à Biblioteca será resolvido pela bibliotecária por  

WhatsApp 3250-8017 e pelo e-mail biblioteca.cidadania@sescgo.com.br.  

Agradecemos sua parceria e estamos à disposição para os atendimentos. 

  

  

Atenciosamente, 

 

 

A Direção 

 

mailto:biblioteca.cidadania@sescgo.com.br

