
Biblioteca Anchieta
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 A Biblioteca do Colégio Anchieta possui cerca de 45 mil exemplares, divididos em três acer-

vos: Biblioteca Central (5º Ano ao Ensino Médio) e Biblioteca Infantojuvenil (1º ao 4º Ano). O catálo-

go é automatizado, permitindo maior controle do acervo em empréstimos, renovações e reservas. A 

Biblioteca conta com um sistema de biometria, onde o cadastro das digitais do usuário torna o serviço 

de empréstimo ágil e seguro.

1. Novo aluno/funcionário está automaticamente 

cadastrado na Biblioteca. Para empréstimos é neces-

sário cadastrar a digital em uma das Bibliotecas.

2. Simultaneamente, os usuários poderão ter em seu 

nome: 4 obras (alunos), 5 obras (administrativo), 8 

obras (docentes).

3. Prazos de empréstimos:

- Livros: 15 dias

- Literatura indicada pelo professor: 10 dias

- Revistas: 7 dias

Data de devolução: impressa no boleto.

Na devolução: emitido boleto confirmando a baixa 

do empréstimo. Na Biblioteca Infantojuvenil não é 

emitido boleto para os alunos; a data de devolução é 

indicada na contracapa do livro.

4. Enciclopédias dicionário, CD-ROM: consulta 

local. Geoatlas: empréstimo para o uso durante a 

aula. Devolução no mesmo dia da retirada.

5. A renovação de empréstimo poderá fazer-se pes-

soalmente ou por telefone. Somente são permitidas 

as renovações para obras que não estejam em atraso, 

ou que não estejam reservadas para outro usuário.

6. Reservas: apenas para material que está empresta-

do. Procedimento deve ser feito pessoalmente ou por 

telefone.

7. Aulas na Biblioteca: mochilas devem ficar na sala 

de aula.

8. As devoluções devem ocorrer até a data de venci-

mento do empréstimo. Após, será cobrada Comissão 

de Permanência (CP) de R$ 1,00 por dia e para cada 

exemplar atrasado. Os valores serão incluídos no 

doc. da mensalidade. Até o 4º Ano não é cobrada 

Comissão de Permanência. Extravio de chaves de 

escaninhos também serão incluídos em boletos.

9. O sistema do acervo é programado para que 

nenhuma devolução ocorra em finais de sema-

na/feriado/recesso escolar. Caso ocorra atraso na 

devolução, e estes dias serão contabilizados na 

cobrança.

10. Extravio/ danificação de obra: deverá ser reposta 

pelo usuário, com mesma edição, data de publicação 

e estado de conservação. Edições esgotadas terão o 

valor de ressarcimento definido pela Biblioteca.

11. A continuidade com débitos financeiros ou a não 

devolução de material implica: bloqueio temporário 

no sistema de empréstimo e bloqueio da matrícula.

12. Bolsas, mochilas, e similares devem permanecer 

no guarda-volumes na Biblioteca. É proibido o 

consumo de alimentos e bebidas neste local.

13. A Biblioteca é monitorada por câmera de vídeo.

14. Atendimento de segunda a sexta-feira

Biblioteca Central: Das 7h20min às 18h05min

Telefone: (51) 3382-6071

Biblioteca Infantojuvenil: Das 7h30min às 18h

Telefone: (51) 3382-6134

Fotocópias e fotografias: Impressão da Biblioteca 

Central, das 07h30min às 17h30min

Regras básicas para utilização das Bibliotecas

Como utilizar o sistema de
consulta ao Catálogo Online?

Acesse www.colegioanchieta.g12.br e 

selecione o ícone Biblioteca na capa do site. 

Após, selecione Catálogo online na tela à 

direita e terá acesso à busca.

Neste campo digite as palavras que 

descrevem a obra pesquisada 

(autor, título, assunto).

Boa leitura!

Como proceder?

1º - No menu principal, clique em Biblioteca e selecione Catálogo Online;
2º - Na aba de Pesquisa posicione o cursor dentro da caixa Pesquisa Geral e insira o termo de 
consulta. Desejando refinar a busca, selecione Abrir mais opções de consulta;
3º - Na opção Pesquisa Geral pode-se pesquisar: por qualquer palavra sozinha ou combinada com 
outras palavras (igual à pesquisa no Google);
4º - À esquerda selecione a Unidade de Informação (Colégio Anchieta);
5º - Clique na opção Exemplares, verificando quantos existe e a situação de cada um;
6º - Anote o Número de chamada, com esse número é possível encontrar o livro no acervo. 

Sempre que necessário, solicite auxílio pessoalmente ou por telefone.

LEMBRE-SE DE CADASTRAR A DIGITAL NA BIBLIOTECA


	Página 1

