
Saiba sobre o 

empréstimo 

de livros 

Temos um 

acervo com 

3.564 títulos de obras didáticas e de 

literatura, disponíveis para a sua leitura! 

Saiba que: 

 o empréstimo inicia a partir do 4º ano; 

 o prazo para leitura é de 7 dias, 

podendo ser renovado, caso não haja 

reserva para a referida obra; 

 podem ser emprestados até dois livros 

ao mesmo tempo; 

 o atraso, na devolução, gerará multa de 

R$1,00 (um real) por dia, e 

impedimento para novo empréstimo; 

 a renovação e a reserva da obra 

podem ser feitas diretamente na 

biblioteca ou pela biblioteca online, 

no link abaixo. Seu login é a sua 

matrícula e a senha, os três últimos 

números da matrícula. Confira! 

 

Quem somos 

Sobre nós 

A biblioteca Madre Paulina faz parte da 

Rede Santa Paulina de bibliotecas. Está 

situada no colégio Educandário 

Imaculada Conceição, desde o ano de 

1959. Atua no estímulo e organização do 

processo de leitura e na promoção dos 

serviços de apoio à aprendizagem, para 

que o educando desenvolva seus 

conhecimentos e sua capacidade crítica, 

tornando-se pensador crítico e efetivo, 

usuário da informação, em todos os 

formatos e meios. 

Fale conosco 

Mônica Fontanella (Bibliotecária–CRB 

14/521) e Laura Fiorentini  (Auxiliar de 

biblioteca) 

Tel.: (48) 3222-3025 

Email: biblioteca@imaculadanet.com.br 

Web: http://www.imaculadanet.com.br 

 

BIBLIOTECA MADRE 
PAULINA 
Rua São Francisco, 148. 

Centro-Florianópolis-SC 
  

 

 
 

BIBLIOTECA 

MADRE 

PAULINA 

A leitura é uma porta aberta para 

um mundo de descobertas sem 

fim. (Sandro Costa) 
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Estamos com horário ampliado 
para melhor atendê-lo(a)!!!  
 

De segunda a sexta-feira, das  
7 às 18 horas!! 
 

Acesse a página da Biblioteca! Faça 

suas consultas, renovações, 

reservas e confira as nossas dicas 

de leitura, por meio da imagem 

abaixo: 

 

 

 

Lembretes importantes! 

 

→ A biblioteca é um local de uso comum. Portanto, 

pedimos a sua colaboração quanto ao silêncio, para 

o estudo e a ordem, para a organização do 

ambiente; 

→ Caso haja a perda do livro, o responsável pelo 

empréstimo deverá substituí-lo por outro título ou 

exemplar; 

→ Trabalhos que envolvam tinta e outros materiais 
similares deverão ser realizados nas mesas do lado 
de fora da biblioteca; 
 
→ A biblioteca possui sala de estudo individual e 
em grupo. São reservadas para o Ensino Médio, 
atendendo, no máximo, 4 (quatro) alunos por vez; 
 
→ Participe dos eventos da biblioteca! Lembre-se: 
integrados somos mais fortes!! 

 
 

“A leitura abre as janelas do 

entendimento e desperta do sono a 

Sabedoria” (Rafael Mendes de Oliveira) 

 

 

Saiba como funciona o uso dos 
computadores para pesquisa! 

∙ A biblioteca está equipada com um 

sistema lan house, 

∙ quando necessitar saber qual é o seu 

login e senha, deverá solicitar ao 

funcionário da biblioteca a informação, 

∙ os computadores devem ser usados 

apenas, para trabalhos e pesquisas 

escolares, 

∙ diariamente, os computadores deletam 

os arquivos armazenados, então, salve os 

seus documentos em um pen drive ou os 

envie por e-mail. 

Presentes para você! 

       

 


