
 

Secretaria Municipal de Educação 
Centro de Formação do Professor- Rua João Kuhl Filho, S/N – Parque da Cidade - Coordenadas: -22.562124°, -
47.415447° 

CEP – 13480-731   www.limeira.sp.gov.br         Limeira-SP      Fone: (19) 3404-2438 

Manual de Normas e Procedimentos  Biblioteca Pedagógica 

Código:  Revisão: 00 Emissão: 24/09/2018 Folha: 1/18 

Secretaria Municipal de 

EDUCAÇÃO 
 

 

 

 

ÍNDICE 

6. BIBLIOTECA PEDAGÓGICA 

 

6.1. Caracterização do setor e atribuições da equipe_______________________________ 2 

6.2. Descrição dos processos_________________________________________________ 8 

6.3. Fluxograma___________________________________________________________ 14 

6.4. Procedimentos_______________________________________________________ 15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Secretaria Municipal de Educação 
Centro de Formação do Professor- Rua João Kuhl Filho, S/N – Parque da Cidade - Coordenadas: -22.562124°, -
47.415447° 

CEP – 13480-731   www.limeira.sp.gov.br         Limeira-SP      Fone: (19) 3404-2438 

Manual de Normas e Procedimentos  Biblioteca Pedagógica 

Código:  Revisão: 00 Emissão: 24/09/2018 Folha: 2/18 

Secretaria Municipal de 

EDUCAÇÃO 
 

 

 

6.1 CARACTERIZAÇÕES DO SETOR E ATRIBUIÇÕES DA EQUIPE 

A Biblioteca Pedagógica está cadastrada no Conselho Regional de Biblioteconomia – 8ª Região, sob nº 4249 e 

seu funcionamento deve estar sob a supervisão de um bibliotecário (Lei nº 9.674, de 25 de junho de 1998). 

 

Tem como finalidade constituir e disponibilizar um acervo em educação, obras de literatura geral, infantil e juvenil 

para atender os educadores e demais funcionários da Secretaria Municipal de Educação. Possui acervo digital de 

publicações sobre a educação municipal (publicações do Jornal Oficial do Município (JOML) e imprensa local). 

O espaço oferece diversos serviços aos usuários, a fim de democratizar o acesso ao livro e à leitura, promovendo 

o desenvolvimento educacional, social e cultural. 

 

Localização e Contato: 

 

Rua João Kühl Filho, s/nº 

Vila São João – Parque Cidade 

CEP: 13.480-731 

Limeira - SP 

Tel: (19) 3404 2438 ramais 2488/2415 

 

E-mails: bibliotecapedagogica@edu.limeira.sp.gov.br 

educacao.biblioescolar@edu.limeira.sp.gov.br 

sme.multimeios@edu.limeira.sp.gov.br 

 

O horário de funcionamento é das 8h às 17h, de segunda a sexta-feira. 

 

mailto:bibliotecapedagogica@edu.limeira.sp.gov.br
mailto:educacao.biblioescolar@edu.limeira.sp.gov.br
mailto:sme.multimeios@edu.limeira.sp.gov.br
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Departamento Pedagógico 

1 – Caracterização 

 Divisão: Biblioteca Pedagógica 

Função da Divisão: constituir e disponibilizar um acervo em educação e demais áreas do conhecimento em diferentes tipos de suportes informacionais 

Objetivo da Divisão: atender às necessidades informacionais dos usuários 

2 - Membros da equipe 

Nome completo Cargo/Função Efetivo 
Função 

Gratificada 

Efetivo 

Comissionado 
Comissionado Estagiário 

Participa 

em alguma 

Comissão 

ou 

Conselho? 

Qual/Quais? 

SIM NÃO 

Taciana Lefcadito Alvares Bibliotecária x      x  

Aparecida Francisca Dias Moreira Auxiliar Geral x      x  

Inez Aparecida Pletsch Paes Professora 

readaptada 

x      x  
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Isabel Cristina Savoy Passos                 Monitora 

readaptada 

x      x  

Marcia Regina dos Santos Carmo Auxiliar Geral x      x  

Tiago Jonas da Silva                        Auxiliar 

Administrativo 

x      x  

3 - Atribuições  

1.  Atender os usuários e orientá-los quanto aos recursos de informação da biblioteca e do sistema, bem como no uso dos equipamentos da biblioteca; 

2.  Propiciar acesso à informação em diversos suportes; 

3.  Executar a seleção e aquisição de material bibliográfico, controlar o seu recebimento e manter atualizados os respectivos controles; 

4.  Executar análise temática, representação descritiva e classificação dos materiais do acervo; 

5.  Organizar e manter atualizados os catálogos e cadastros automatizados (on-line) da biblioteca; 

6.  Realizar e acompanhar o atendimento aos usuários para empréstimos domiciliares, consultas e pesquisas; 

7.  Apoiar os professores em suas pesquisas e atividades de formação docente; 

8.  Desenvolver junto às bibliotecas escolares projetos de incentivo ao livro e à leitura; 

9.  Coletar informações e obras históricas para a preservação, o resgate e disseminação da história da educação de Limeira (Projeto Caminhos da Educação); 

10.  Realizar as tarefas de conservação e preservação do acervo; 

11.  Zelar pelas condições físicas da biblioteca, garantindo a integridade do acervo e favorecendo a satisfação dos usuários; 
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12.  Executar a seleção de material para aquisição e descarte, promovendo a atualização e o desenvolvimento do acervo; 

13.  Zelar pela guarda, conservação, manutenção e limpeza dos equipamentos, instrumentos e materiais utilizados, bem como do local de trabalho; 

14.  Fomentar cursos de interesse à população, disponibilizando os espaços da biblioteca para convívio social entre as pessoas; 

15.  Divulgar os serviços prestados pela biblioteca, assim como, serviços e eventos da SME por meio da TV Interativa; 

16.  Executar outras tarefas correlatas, conforme necessidade ou a critério da Secretaria Municipal da Educação; 

4 – Tarefas desempenhadas pela equipe 

 Tarefas  

(Para alcançar o proposto nas atribuições) 

Funcionário Responsável 

 

Tipo de atividade 

Permanente Periódica 

1.  Executar a seleção e aquisição, análise 

temática, representação descritiva e 

classificação dos materiais do acervo; 

Organizar e manter atualizados os catálogos e 

cadastros automatizados (on-line) da biblioteca; 

Promover o controle bibliográfico através da 

coleta de informações e atualização da base de 

dados; 

Realizar e acompanhar o atendimento aos 

usuários para empréstimos, consultas e 

Taciana X  
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pesquisas; 

Realizar e supervisionar as tarefas de 

conservação e preservação do acervo; 

Zelar pelas condições físicas da biblioteca, 

garantindo a integridade do acervo e 

favorecendo a satisfação dos usuários; 

Executar a seleção de material para aquisição e 

descarte, promovendo a atualização e o 

desenvolvimento do acervo; 

Desenvolver ações com as escolas municipais 

nos projetos de promoção da leitura literária e de 

formação de leitores de literatura; 

Auxiliar as escolas para cumprimento da Lei nº 

12.244, de 24 de maio de 2010, que determina a 

obrigatoriedade das bibliotecas escolares nas 

instituições de ensino com o bibliotecário, 

estabelecendo padrões mínimos para o 

funcionamento da biblioteca escolar; 
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Apoiar os professores em suas pesquisas e 

atividades de formação docente; 

Orientar e administrar equipes de trabalho sob 

responsabilidade da biblioteca; 

Fomentar cursos de capacitação e atualização 

profissional para a equipe de trabalho; 

Manter-se atualizado em relação às tendências 

e inovações tecnológicas de sua área de 

atuação e das necessidades do departamento; 

 

2.  Atendimento ao público e unidades escolares 

Cadastro dos usuários 

Empréstimo e devolução de livro 

Organização física dos acervos nas estantes 

Cadastro de periódicos 

Inscrições para cursos 

Auxiliar em eventos comemorativos 

Filmagem 

Inez 

Isabel 

Tiago 

 

 

 

X  
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Fotografia 

Conserto de livros 

Correspondência 

Disponibilizar o jornal local 

3.  Acervo digital de publicações sobre a educação 

municipal (imprensa local e jornal oficial) 

Catalogar 

Carimbar  

Etiquetar  

TV Interativa 

Banco mídias 

Inez 

Isabel 

 

 

 

 

X  

4.  Receber e selecionar livros 

Descartar material reciclável 

Isabel 

Tiago 
X  

5.  Orientar as funcionárias das salas de leitura das 

escolas 

Agendar visitas das escolas 

Orientar empréstimo da Unicamp 

 

Isabel 

 

 X 
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Pedido almoxarifado 

Livro ponto 

 

 

6.  Ministrar aulas de origami 

Confecção de painel decorativo 
Tiago X  

7.  Limpeza das salas de Multimeios, Contação de 

histórias e Caminhos da Educação; 

Limpeza piso superior, escadas e banheiros 

Lavagem terraço 

Lavagem vidros e calçadas externas 

Regar as plantas 

Recolher o lixo 

 

Aparecida X  

8.  Limpeza piso térreo e banheiros 

Limpeza das salas de Almoxarifado e 

Processamento 

Limpeza Bebeteca 

Márcia X  
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Limpeza cozinha 

Limpeza área de serviço 

Lavagem vidros internos 
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6.2. DESCRIÇÃO DOS PROCESSOS 

6.2.1. Atendimento ao público: 

 

Cadastro de usuários 

 

- Professores, Funcionários e Estagiários da SME – apresentação de crachá (identidade funcional), 

documento oficial (RG) e comprovante de residência; 

 

- O atendimento da biblioteca procede com a inclusão dos dados pessoais e profissionais dos usuários da 

biblioteca que terão acesso aos materiais do sistema; 

 

- É incluída a foto do usuário no sistema para impressão no cartão de identificação; 

 

- É entregue cartão do usuário com código de barras para utilização dos serviços da biblioteca; 

 

- Instituição conveniada – abertura de cadastro no sistema de gestão da biblioteca; 

 

- O cadastro dos usuários será suspenso quando cessar o vínculo institucional com a Secretaria Municipal da 
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Educação. 

Consulta ao acervo 

- Terminal Web - 

 

- O acesso e a consulta ao acervo da biblioteca são livres à comunidade em geral e demais interessados; 

- O acervo da biblioteca no catálogo eletrônico pode ser acessado in loco ou remotamente (número ilimitado 

de usuários simultâneos para consulta); 

 

- Permite ao usuário buscar informações nos campos de busca do Terminal Web, permitindo a recuperação 

de obras/materiais que constituem o acervo; 

Circulação 

 

 

CATEGORIA ITENS POR USUÁRIO PRAZO DE EMPRÉSTIMO (DIAS CORRIDOS) 

Professor 5 15 

Funcionário 5 15 

Estagiário 3 7 

Instituição conveniada 10 15 
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- É facultada à biblioteca a liberação ou não de empréstimo de materiais bibliográficos, de acordo com suas 

especificidades; 

- Não são passíveis de empréstimo Obras de Referência (atlas, enciclopédias, dicionários, índices etc.) e 

Obras de Coleções Especiais; 

- DOMICILIAR - O empréstimo domiciliar de materiais bibliográficos e outros é facultado aos servidores que 

mantém vínculo institucional ativo com a Secretaria Municipal da Educação nas quantidades e prazos 

máximos, de acordo com sua categoria: 

 

- EMPRÉSTIMO ENTRE BIBLIOTECAS (EEB) COM A UNICAMP - O serviço de empréstimo entre bibliotecas 

possibilita o empréstimo de materiais bibliográficos existentes nas bibliotecas que integram o Sistema de 

Bibliotecas da UNICAMP (SBU), convênio firmado desde 2013.  

 

- EMPRÉSTIMO ENTRE BIBLIOTECAS (EEB) COM A BIBLIOTECA MUNICIPAL PROF. JOÃO DE SOUSA 

FERRAZ - O serviço de empréstimo entre bibliotecas possibilita o empréstimo de materiais bibliográficos 

existentes na biblioteca municipal, convênio firmado por meio do Projeto Bibliotecas do Parque. 



 

Secretaria Municipal de Educação 
Centro de Formação do Professor- Rua João Kuhl Filho, S/N – Parque da Cidade - Coordenadas: -22.562124°, -47.415447° 

CEP – 13480-731   www.limeira.sp.gov.br         Limeira-SP      Fone: (19) 3404-2438 

Manual de Normas e Procedimentos  Biblioteca Pedagógica 

Código:  Revisão: 00 Emissão: 24/09/2018 Folha: 14/18 

Secretaria Municipal de 

EDUCAÇÃO 
 

 

- As solicitações de empréstimo entre bibliotecas (EEB) devem ser feitas à Biblioteca Pedagógica que 

procederá com o pedido às bibliotecas fornecedoras do(s) material(is). 

Serviços web aos usuários cadastrados 

- Terminal Web - 

 

- Serviço facilitado ao usuário mediante login e senha do usuário: renovação online, reserva, cancelamento de 

reserva, sugestão de títulos para aquisição; 

 

- Recuperação das obras do acervo com referência bibliográfica de acordo com a ABNT (NBR 6023); 

 

- De acordo com o perfil definido e cadastrado pelo próprio usuário ou pelo bibliotecário, são enviadas ao 

usuário informações dos materiais do acervo de seu interesse (DSI – Disseminação Seletiva da Informação) 
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6.2.2. Atendimento às Unidades Escolares da rede municipal: 

 

 Suporte técnico da bibliotecária nas bibliotecas escolares: 

 

No cumprimento da Lei nº 12.244, de 24 de maio de 2010, que determina a obrigatoriedade das bibliotecas escolares 

nas instituições de ensino com o bibliotecário, estabelecendo padrões mínimos para o funcionamento da biblioteca 

escolar como espaço disseminador da leitura e de formação de leitores. Elaboração de projetos de reestruturação do 

espaço e reorganização do acervo das bibliotecas nas unidades escolares. 

 

  Visita orientada na Biblioteca Pedagógica: 

 

Visita orientada com os funcionários da biblioteca para que os alunos tenham contato com o ambiente, possam manusear os 

livros infantojuvenis, incentivando-os à leitura. A ideia é que os alunos tenham uma interação criativa com o espaço e com a 

literatura infantojuvenil. Essas atividades acontecem semanalmente com os alunos da rede no decorrer do ano letivo e o 

agendamento deve ser feito previamente com a equipe da biblioteca. 

 

 

 Projeto Bibliotecas do Parque: 

 

A parceria entre a Biblioteca Pedagógica e as Bibliotecas Municipais visa compartilhar conhecimentos, experiências, 

esforços e recursos com a finalidade de ampliar e contribuir com a melhoria das condições educacionais e culturais da 

comunidade em geral. No decorrer do ano letivo propõe-se às unidades escolares o trabalho em conjunto com as 

bibliotecas para a comemoração de algumas datas, já trabalhadas em sala de aula e pertinentes ao contexto das 

bibliotecas, desenvolvendo ações nos projetos de promoção da leitura literária e de formação de leitores de literatura. 

Os projetos desenvolvidos pelos professores e alunos participantes ficam em exposição nas bibliotecas e são 

realizados eventos literários em comemoração às datas propostas.  
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6.2.3. Processamento técnico sob a responsabilidade da bibliotecária e equipe 

 

Seleção e Aquisição 

 

- Receber, selecionar e preparar fisicamente os livros e outros 

materiais para torná-los disponíveis aos usuários da biblioteca; 

 

- Descartar títulos obsoletos e/ou sem condições de uso, baixar no 

sistema de gestão da biblioteca – SophiA o material pelo seu número 

de tombo; 

 

- Receber e analisar as sugestões de aquisições por compra 

encaminhadas pelos usuários; 

 

- Elaborar os pedidos de aquisição por compra a partir das 

necessidades e/ou sugestões dos usuários;  

 

- Registrar assinaturas de periódicos com controle de recebimento, 

disponibilizar os exemplares atuais aos usuários, controlar a vigência 

das assinaturas, enviar cobrança ao fornecedor por atraso na entrega. 

 

 

 

 

Catalogação 

 

- Cadastrar livros, periódicos, artigos de periódicos (analíticas) e outros 

materiais no sistema de gestão da biblioteca – SophiA – de acordo 

com a natureza descritiva do material; 

- Inserir as informações bibliográficas em campos nomeados e 

controlados por tabelas de autoridades e auxiliares padrão AACR2 e 

ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) para área de 
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biblioteconomia; 

- Disponibilizar livros e materiais catalogados, prontos para consulta e 

empréstimo, aos usuários da biblioteca. 

Indexação 

 

 

- Descrever nos campos do sistema de gestão da biblioteca – SophiA - 

o(s) conteúdo(s)/assunto(s) da obra catalogada por meio de palavras 

ou expressões extraídas do material. 

Etiquetagem e preenchimento dos 

carimbos 

 

- Depois de catalogados, os livros e outros materiais são etiquetados 

com etiquetas geradas pelo sistema da biblioteca. As etiquetas 

apresentam código de barras e número de chamada (classificação do 

assunto e notação do autor), o que permitirá organizar os livros e 

outros materiais nas estantes e localizá-los fisicamente após a 

consulta no sistema; 

- Os livros e demais materiais têm seus carimbos de registro e 

procedência preenchidos para maior controle do acervo. 

- Após esses procedimentos, os livros e demais materiais são 

organizados nas estantes e estão disponíveis para consulta e 

empréstimo aos usuários. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Secretaria Municipal de Educação 
Centro de Formação do Professor- Rua João Kuhl Filho, S/N – Parque da Cidade - Coordenadas: -22.562124°, -47.415447° 

CEP – 13480-731   www.limeira.sp.gov.br         Limeira-SP      Fone: (19) 3404-2438 

Manual de Normas e Procedimentos  Setor de  

Código:  Revisão: 00 Emissão: 18/09/2018 Folha: 18/8 

Secretaria Municipal de 

EDUCAÇÃO 
 

6.3. FLUXOGRAMA  

 

Consta na planilha anexa: Biblioteca_Pedagogica_Versao_corrigida_Fluxograma_previo 
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6.4. PROCEDIMENTOS 

 

6.4.1 Circulação de obras 

 

 População em geral 

 

- Realizar o empréstimo de obras pertencentes à Biblioteca Pedagógica, o munícipe será 

encaminhado à biblioteca municipal “Prof. João Ferraz de Souza” para efetuar o cadastro para o 

“Intercâmbio entre Bibliotecas”, o empréstimo é de quinze dias podendo ser renovado pelo mesmo 

período. A não devolução acarreta a suspensão dos empréstimos; 

 - Visitar o espaço da biblioteca com orientação da equipe. 

 

 Alunos da EMEIEF Limeira 

 

- Cadastrar no sistema Sophia (software de gestão de bibliotecas) os alunos da Educação Infantil e 

anos iniciais do Ensino Fundamental a partir da lista piloto fornecida pela escola; 

- Enviar via escola termo de responsabilidade para que os pais autorizem a retirada de livros; 

- Indicar as obras para o aluno de acordo com sua faixa-etária e preferência; 

- Realizado o empréstimo o prazo para devolução é de sete dias, a não devolução acarreta a 

suspensão dos empréstimos; 

- Realizar atividades pedagógicas de leitura mediante agendamento.  

 

 Profissional da Secretaria Municipal de Educação 

 

- O cadastro de Professores, Funcionários e Estagiários da SME no sistema Sophia será realizado 

mediante apresentação de crachá (identidade funcional), documento oficial (RG); 

- O atendimento da biblioteca procede com a inclusão dos dados pessoais e profissionais dos 

usuários da biblioteca que terão acesso aos materiais do sistema; 

- A equipe da Biblioteca Pedagógica auxilia nas buscas dos materiais solicitados através do sistema 

da biblioteca; 
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- O prazo do empréstimo realizado é de quinze dias podendo ser renovado pelo mesmo período. A 

não devolução acarreta a suspensão do empréstimo; 

- Se o material solicitado não constar no acervo da Biblioteca Pedagógica poderá ser feito o 

empréstimo entres bibliotecas (EEB) Unicamp; 

 - As solicitações de empréstimo entre bibliotecas (EEB) devem ser feitas à Biblioteca Pedagógica 

que procederá com o pedido às bibliotecas fornecedoras dos materiais. 

 - O profissional poderá se desejar utilizar o espaço para atividades ou pesquisa, a equipe da 

biblioteca estará disponível para auxiliá-lo, caso necessário. 

 

 

6.4.2 Cidadão buscando informações 

 

 As informações solicitadas no balcão de atendimento serão realizadas de forma verbal e, se 

necessário, anotadas com procedimentos a serem seguidos. 

 

6.4.3 Ações para formação de leitores e incentivo à leitura 

 

 População em geral 

 

- Oferecer atividades/oficinas educativas e culturais para crianças no período de férias escolares, 

janeiro e julho, e em eventos literários que promovam o acesso aos livros e à leitura nos espaços da 

biblioteca; 

- As inscrições para as atividades/oficinas abertas à população devem ser efetuadas na Biblioteca 

Pedagógica em dia determinado, pessoalmente e por ordem de chegada aos horários divulgados; 

- A divulgação ocorre previamente por meio dos canais oficiais da prefeitura e pelas mídias locais. 

 

 Alunos e professores das Unidades Escolares 

 

- Promover através do projeto Bibliotecas do Parque eventos educacionais e culturais com as 

unidades escolares da rede municipal; 
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- Oferecer, por meio do acervo especializado em educação, um espaço de apoio aos estudos e 

pesquisas aos professores, a fim de fomentar a formação continuada e a prática de ensino; 

- Os espaços das bibliotecas são disponibilizados para exposições de projetos desenvolvidos pelos 

professores e alunos;  

- No início do ano letivo, a Biblioteca Pedagógica encaminha às unidades escolares o convite para 

participação no projeto; 

- O agendamento das escolas para participação nas datas do projeto é realizado por intermédio do 

(a) professor(a) coordenador(a) com a equipe da Biblioteca Pedagógica; 

- A visita orientada apresenta aos alunos os espaços da biblioteca e o acervo, além de uma 

apresentação em vídeo sobre o surgimento do papel, dos livros e das bibliotecas até os dias atuais, 

ilustrando aos alunos os elementos do livro como o título, o autor, o ilustrador, a editora e os 

gêneros literários que compõem o texto; 

- O agendamento para a visita orientada deve ser feita pela equipe gestora da escola com a equipe 

Biblioteca Pedagógica; 

 

6.4.4 Cursos de origami 

 

- A biblioteca oferece oficinas e cursos de origami com conteúdo teórico e parte prática; 

- As turmas são formadas de acordo com a procura da população; 

- Para os alunos das unidades escolares são ministradas oficinas como complemento de ensino às 

atividades de conteúdo curricular desenvolvidas em salas de aula; 

- Para os docentes e profissionais da Secretaria Municipal de Educação, as oficinas acontecem 

como apoio à formação de professores e profissionais da educação; 

- O atendimento para disponibilizar o curso aos alunos, professores e profissionais da Educação 

ocorre por meio de solicitação da equipe gestora da escola e equipe de formadores da Divisão de 

Formação da SME; 

- As inscrições das turmas abertas à população devem ser efetuadas na Biblioteca Pedagógica em 

dia determinado, pessoalmente e por ordem de chegada aos horários divulgados; 

- A divulgação ocorre previamente por meio dos canais oficiais da prefeitura e pelas mídias locais. 

 

6.4.5 Cursos diversos  
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- Oferecer à população em geral cursos que possibilitem o convívio social, o lazer agradável e 

promovam a capacitação profissional como oportunidade de geração de renda; 

- Os cursos são oferecidos em parceria com o Centro de Promoção Social (CEPROSOM) e 

voluntários; 

- As inscrições para as turmas abertas à população devem ser efetuadas na Biblioteca Pedagógica 

em dia determinado, pessoalmente e por ordem de chegada aos horários divulgados; 

- A divulgação ocorre previamente por meio dos canais oficiais da prefeitura e pelas mídias locais. 

 


