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Rio de Janeiro, 20 de outubro de 2020. 
 

 
Assunto: Biblioteca Escolar – Ensino Fundamental e Médio 
 
 
 

Estimadas Famílias, 
 

O principal objetivo da biblioteca é apoiar, incrementar e fortalecer o nosso projeto pedagógico, além de 

valorizar a leitura literária dos estudantes em seu cotidiano. Sendo assim, sabendo da importância desse 

espaço para a comunidade escolar, novas normas e procedimentos se fizeram necessários nesse nosso 

atual momento de retorno às atividades. 

 

A partir da próxima semana, 26 de outubro, os empréstimos serão realizados de forma online, através do 

nosso sistema de controle de acervo.  

Importante:  

 Os livros deverão ser coletados na recepção da escola (em caso de estudantes que optaram pela 

aula remota) ou pela janela “drive thru” na própria biblioteca (em caso de estudantes que 

optaram pela aula presencial). 

 Todos os livros serão higienizados antes do empréstimo. 

 As devoluções serão realizadas através da caixa de devolução localizada na recepção do colégio 

(para todos os estudantes). 

 Toda segunda-feira, a caixa será recolhida e colocada em um espaço distante do acervo, onde 

permanecerá fechada em um período de quarentena de 6 dias. No 7° dia, a caixa será aberta, os 

livros devidamente higienizados e dados baixa no sistema. 

 Bloqueios por atraso na devolução não serão levados em consideração devido ao período de 

quarentena em que os livros passarão. 

 

 

 

 

Confira como realizar o empréstimo: 

1° passo: 
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Acessar o catálogo online através do endereço www.pergamum.asvp.org.br/pergamum/biblioteca. 

Na área de login, inserir o número da matrícula e a senha (foi cadastrada uma senha inicial com os 

últimos 6 números da matrícula). 

Exemplo: Login: 21200000 e a senha: 200000. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2° passo: 

Selecione o campo Colégio da Imaculada Conceição na área “Unidade de Informação”. Digite o título 

desejado ou o autor no campo de pesquisa. Selecione como opção de consulta “Palavra”, para resultados 

mais relevantes. 
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3° passo: 

Para verificar a disponibilidade do livro, clique em “Exemplares”. Se houver exemplares disponíveis, envie 

o pedido do empréstimo com o título do livro, o nome e turma do aluno para o e-mail: 

biblioteca@imaculadacic.com.br. 

Caso o livro esteja emprestado é possível fazer a reserva do exemplar clicando no ícone RESERVA.  

 

 

4° passo: 

Aguarde nosso e-mail confirmando que o livro encontra-se disponível para retirada. 

 

5° passo: 

As devoluções serão feitas através do depósito dos livros em uma caixa localizada na recepção do Colégio. 

 

Em caso de dúvidas a bibliotecária Julia Danon estará disponível através do e-mail 

biblioteca@imaculadacic.com.br . 

 

Atenciosamente, 

Biblioteca 
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