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Frequente sua biblioteca! Estamos nos esforçando para que o ambiente seja cada vez mais eficiente.
Contamos com suas sugestões!

bibliotecahoracio@gmail.com
DOE LIVROS!

NOVA EQUIPE

Se você tem livros bons em casa, que já leu e
não quer mais, traga pra gente dar uma
olhada. De repente, ele pode servir para o
nosso acervo.

Com a saída, em licença-maternidade, da
professora Aline Silva, entra para a equipe
da biblioteca o professor Francisco Cruz.

AULA
NA BIBLIOTECA

Os alunos do Ensino Médio, com o Prof.
Francisco, e do Técnico em Administração,
com a Prof. Viviane, tiveram aula na
biblioteca. Um espaço diferente pode
fazer a aula tornar-se mais interessante e
render mais.

NOVIDADES
NO ACERVO
Entre as 177 doações de livros do mês está a
biografia de Clarice Lispector, uma das mais
emblemáticas escritoras brasileiras.
De origem judaica, Clarice nasceu na Ucrânia, em 1920 e veio para o Brasil aos dois anos de idade.
Nascida Haia Pinkhasovna Lispector, no Brasil tem seu nome alterado pelo pai e passa a se chamar
Clarice. Morreu em 1977, mesmo ano em que publicou seu romance de maior destaque, “A hora da
estrela”. É considerada umas das maiores escritoras da literatura brasileira.

“ESSA BIBLIOTECA É UMA
BAGUNÇA!!!”
Não é mais!!! Estamos dando uma geral
nas estantes. Reorganizando os livros, criando
novas sessões e procurando deixar tudo com
maior facilidade de acesso e consulta.
Maaaaas... para isso precisamos de sua ajuda, caro
usuário. Cuidado ao manipular os livros; se
precisar, peça ajuda aos professores
Hermelina/Francisco, estamos aqui para ajudá-lo.
E o mais importante: depois de consultar o livro,
não o devolva na estante. Deixe-o na mesa de
entrada, que nós o colocaremos no lugar. Isso
evita que o livro seja colocado fora de ordem.
SUA colaboração é fundamental para manter SUA
biblioteca organizada. Contamos com você!

ESCREVA PRA GENTE:
bibliotecahoracio@gmail.com

