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A BIBLIOTECA ESCOLAR EM PERÍODO DE PANDEMIA 

INTRODUÇÃO 

O presente Regulamento tem como objetivos estabelecer medidas e procedimentos que 

permitam minimizar o impacto do novo Coronavírus (COVID-19) no espaço da Biblioteca 

Escolar da Escola Básica e Secundária Vieira da Araújo e assegurar, tanto quanto possível, 

a continuidade dos serviços inerentes à missão da Biblioteca Escolar. 

Este plano contempla as normas de organização, acesso e de gestão pedagógicas para a 

Biblioteca da EB/S Vieira de Araújo e decorre do plano de ação do próprio agrupamento para 

o presente ano letivo, face às orientações da Rede de Bibliotecas Escolares, com base nas 

normas da DGE e da DGS. 

Este Regulamento pode ser atualizado a qualquer momento, tendo em conta a evolução do 

quadro epidemiológico da COVID-19 e as medidas preventivas e de autoproteção 

permanentemente enunciadas pelas autoridades de saúde.  

 

 

HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA ESCOLAR 

 

No presente ano letivo, a Biblioteca Escolar estará disponível para utilização autónoma, 

limitada à sua capacidade máxima (14 pessoas). 

 

1. Horário de abertura e encerramento  

Período de funcionamento do espaço da biblioteca escolar (BE):  

• 8.20h - 13.30h  

• 14.00h - 18. 30h 

Período de encerramento para higienização do espaço: 

• 13.30h - 14.00h 

Observação: Às sextas-feiras, no horário – 9.00h - 12:00 horas – a abertura da Biblioteca 

está condicionada, sendo apenas possível o acesso a turmas devidamente acompanhadas 

pelo professor e mediante marcação prévia. 

 

2. Previsão de tempos para higienização e arejamento do espaço  

Após cada utilização dos equipamentos / mobiliário da Biblioteca, será efetuada a respetiva 

higienização. A utilização simultânea de todos os equipamentos / espaço da BE por parte de 

uma turma/grupo implicará a necessidade de um breve encerramento (cerca de 10 a 15 

minutos) para que todo o espaço seja arejado / desinfetado.  

No período em que a Biblioteca está encerrada (das 13.30h às 14.00 h), bem como das 18:30h 

às 19 horas, proceder-se-á a uma higienização mais profunda do espaço.  
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ORGANIZAÇÃO DO ESPAÇO 

1. Mobiliário  

 

❖ Zona de atendimento/receção - esta zona funcionará com um lugar disponível para 

o atendimento unipessoal.  

 

❖ Zona de leitura formal (trabalho de grupo e trabalho individual) – as mesas ficarão apenas 

com 2 lugares sentados disponíveis.  

 

❖ Zona multimédia – cada mesa de PC terá apenas um lugar sentado, de maneira a ser 

cumprido o distanciamento superior a um metro.  

 

 

 

2. Equipamento  

 

❖ Estarão disponíveis para os alunos 2 computadores e 10 tablets. 

 

❖ Os tablets estão guardados na zona de arquivo da Biblioteca Escolar e serão usados 

no espaço da BE ou disponibilizados para a sala de aula sempre que necessário.  

 

❖O uso dos tablets, em sala de aula, implica uma requisição prévia por e-mail 

becre.vieiraaraujo@gmail.com com uma antecedência de 48 horas. Um dos elementos da 

equipa da BE ou o representante dos alunos da turma em questão ficará responsável pelo 

transporte dos equipamentos. Após a sua utilização, estes serão sujeitos a desinfeção.  

 

 

3. Fundo documental  

❖ Dadas as instalações provisórias do espaço da BE, apenas estará disponível o fundo 

documental ligado à área da literatura, por ser o mais requisitado. O acesso livre ao 

fundo documental será sempre orientado por um elemento da equipa da BE, de modo a 

garantir o equilíbrio com a capacidade máxima da Biblioteca: 14 alunos. 

 

❖ A Equipa da BE terá a responsabilidade de fazer uma recomendação periódica de obras. 

Caso haja algum aluno interessado num desses livros, pode solicitar diretamente à BE, por e-

mail becre.vieiraaraujo@gmail.com, ou recorrer ao representante da turma como 

intermediário no processo de requisição. 

 

 

 

 

 

mailto:becre.vieiraaraujo@gmail.com
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4. Protocolos de higienização dos espaços e equipamentos e normas para a sua 

utilização  

❖ Obrigatoriedade do uso de máscara na Biblioteca Escolar.  

 

❖ Colocação de dispensador de solução antissética de base alcoólica (SABA), desinfetante 

para higienização das mãos, na entrada da Biblioteca e no balcão de atendimento, 

acompanhados das imagens da Norma da DGS de Higienização das mãos.  

 

❖ Proteção com película dos teclados dos computadores.  

 

❖ Higienização das superfícies após cada utilização.  

 

❖ Desinfeção dos computadores e tablets após cada utilização.  

 

❖ Os fundos documentais, após cada manuseamento/utilização serão colocados numa caixa 

própria e ficarão em quarentena durante 48 horas.  

 

❖ Os lugares disponíveis na BE estão numerados de 1 a 14. Após cada utilização serão 

devidamente desinfetados.  

 

❖ Disponibilização de contentores de resíduos com abertura não manual e saco de plástico.  

 

❖ Desinfeção obrigatória das mãos à entrada.  

 

❖Os utilizadores devem, junto ao balcão de atendimento, informar de que 

equipamentos/serviços precisam para depois serem encaminhados pelo elemento da equipa 

que está a rececionar. Proceder-se-á ao registo de todos os utilizadores da Biblioteca em 

grelha criada para o efeito. 

5. Protocolos de arejamento/circulação de ar  

❖ Abertura das janelas;  

 

❖ A porta da BE manter-se-á permanentemente aberta.  

 

6. Sinalética  

 

❖ Na Biblioteca Escolar, estão afixados cartazes/imagens com as novas normas de 

higienização das mãos e de segurança e assinalados os percursos para entrar e sair do 

espaço da BE. 
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7. Etiqueta respiratória  

 

❖ Evitar tossir ou espirrar para as mãos;  

 

❖ Tossir ou espirrar para o antebraço ou manga, com o antebraço fletido ou usar lenço de 

papel;  

 

❖ Depositar o lenço de papel no contentor de resíduos;  

 

❖ Higienizar as mãos a pós o contacto com secreções respiratórias.  

 

 

8. Conduta social  

 

❖ Evitar formas de saudação e de contacto físico, implementando o distanciamento social.  

ACESSO À BIBLIOTECA E ÀS DIFERENTES ÁREAS FUNCIONAIS 

1. Normas e procedimentos de entrada e saída  

 

❖ Fila única. 

 

❖ Dirigir-se obrigatoriamente ao balcão de atendimento, de acordo com as normas de 

distanciamento, respeitando a sinalética específica para a entrada e saída da BE. 

 

❖ Apenas um aluno, de cada vez, será atendido ao balcão de atendimento; os restantes terão 

de esperar no exterior da Biblioteca, numa única fila e cumprindo as regras de distanciamento.  

 

❖ Uso obrigatório de máscara, desinfeção das mãos à entrada da BE e adoção de 

procedimentos da etiqueta respiratória e da etiqueta social.  

 

 

2. Limites de ocupação  

 

❖ Apenas será permitido aos utentes a permanência nas BE nos espaços/lugares 

devidamente assinalados, de modo a manter o distanciamento social e a possibilitar a 

adequada desinfeção.  

 

❖ A lotação máxima de utilizadores em simultâneo é a seguinte: 14 alunos. 

 

A distribuição destes utilizadores pelas áreas nucleares da BE respeitará as orientações da 

DGS.  
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3. Prioridades de acesso  

 

❖ O uso da biblioteca poderá ser feito em contexto de turma para acesso ao fundo 

documental, mediante marcação prévia obrigatória com uma antecedência de 48 horas. No 

dia/hora em que houver reserva do espaço, não existirá livre acesso por parte de outros 

alunos. 

 

 

4. Distanciamento entre utilizadores 

  

❖ O distanciamento entre utilizadores, quando sentados, será sempre mais de um metro.  

5. Normas de manuseamento  

 

❖ Sempre que o aluno manuseia um livro, após a sua utilização, deve deixá-lo no carrinho 

próprio identificada com a palavra LIVROS/QUARENTENA. 

 

❖ Os teclados e rato dos computadores são sempre desinfetados após cada utilização.  

 

❖ Os tablets são entregues desinfetados, aos alunos. Depois da sua utilização, o(s) aluno(s) 

coloca-o numa caixa própria e com a sinalética TABLETES/QUARENTENA, para que 

imediatamente seja desinfetado. Depois de desinfetado é guardado novamente na 

arrecadação da BE.  

6. Condições de permanência  

 

❖ Obter a autorização da assistente operacional /professora do balcão de atendimento que 

procederá ao seu encaminhamento.  

 

❖ Permanecer na BE obrigatoriamente com máscara colocada.  

 

❖ Manter-se no lugar numerado que lhe foi indicado. O aluno não poderá abandonar o espaço 

sem dar conhecimento ao elemento da equipa que estiver na BE. 

 

❖ Adotar os procedimentos de etiqueta respiratória e de conduta social.  
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7. Acesso de grupos/ turmas  

 

❖ As turmas/ grupos realizam um percurso direto da sala à biblioteca, seguindo as indicações 

no chão dos corredores e escadas.  

❖ Os alunos para tutoria ou mentoria, individualmente, são sempre acompanhados por um 

docente ou Assistente Operacional.  

SERVIÇOS DOCUMENTAIS  

1. Normas de utilização da coleção para leitura presencial, sala de aula ou domiciliária  

 

❖ Os fundos documentais utilizados na biblioteca, após a sua utilização, serão colocados pelo 

utilizador num carrinho próprio, assinalado com LIVROS/QUARENTENA. Após 48 horas estes 

documentos serão arrumados nas estantes pelos membros da equipa.  

 

❖ A utilização de material livro ou não livro das BE, em contexto letivo, apenas poderá ser 

efetuada mediante requisição atempada pelo respetivo docente.  

 

❖ Os fundos documentais a utilizar em sala de aula, são transportados pelos membros da 

equipa da BE ou pelo representante dos alunos. No final da sua utilização, um membro da 

equipa da BE ou pelo representante dos alunos procederá à recolha para serem colocados 

em quarentena.  

 

❖ Para redução do tempo de permanência no espaço das BE, aconselha-se o pedido de 

reserva de  fundo documental para empréstimo domiciliário através do email da BE (e-mail 

becre.vieiraaraujo@gmail.com), com indicação da data de levantamento do mesmo.  

 

 

2. Quarentena de documentos  

❖ Os documentos manuseados na Biblioteca Escolar ou utilizados em contexto de sala de 

aula ou requisitados para utilização domiciliária pelos utilizadores serão colocados de 

quarentena durante 48 horas num espaço isolado, apenas acessível à assistente operacional 

e às professoras bibliotecárias. 

❖ Os documentos em quarentena serão organizados por data de devolução.  

 

 

 

 

 

 

mailto:becre.vieiraaraujo@gmail.com
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SERVIÇOS PEDAGÓGICOS 

 

❖ A Biblioteca poderá ser usada para apoio ao estudo/ trabalho em pequenos grupos/ trabalho 

individual dos alunos por solicitação dos docentes à equipa da BE. Os programas de tutorias 

e mentorias também poderão ser realizados no espaço da biblioteca, de maneira a que os 

alunos possam utilizar os seus equipamentos tecnológicos. Estes alunos estarão sempre 

acompanhados do tutor/mentor. 

❖ O espaço da BE poderá ser requisitado para o desenvolvimento de atividades em contexto 

de turma, por solicitação dos docentes. A biblioteca já disponibilizou 

(https://becrevieiraaraujo.wixsite.com/meusite/atividades)  as planificações relativas a um 

conjunto de atividades para serem desenvolvidas em contexto de turma; estas atividades 

realizar-se-ão de forma concertada e articulada com os docentes.  

 

NOTA: Em situação alguma a lotação máxima da BE (14 alunos) poderá ser ultrapassada. 

DIVULGAÇÃO/INFORMAÇÃO  

 

❖ A BE compromete-se a divulgar:  

✓ O presente Plano de Contingência a todos os utilizadores, através dos canais de divulgação 

adotados no Agrupamento e, em particular, na Biblioteca Escolar.  

✓ Informação sobre o COVID - 19 e os comportamentos preventivos a adotar, em formato 

impresso, nos espaços das BE.  

Vieira do Minho, 30 de setembro de 2020  

 

 

 

 

 

 

 

 

https://becrevieiraaraujo.wixsite.com/meusite/atividades
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A BIBLIOTECA ESCOLAR EM PERÍODO DE PANDEMIA 
 

Escolas Básicas do 1º ciclo 

INTRODUÇÃO 

O presente Regulamento tem como objetivos estabelecer medidas e procedimentos que 
permitam minimizar o impacto do novo Coronavírus (COVID-19) no espaço das Bibliotecas 
Escolares das Escolas Básicas e assegurar, tanto quanto possível, a continuidade dos 
serviços inerentes à missão da Biblioteca Escolar. 

Este plano contempla as normas de organização, acesso e de gestão pedagógicas para a 
Biblioteca Escolar e decorre do plano de ação do próprio agrupamento para o presente ano 
letivo, face às orientações da Rede de Bibliotecas Escolares, com base nas normas da DGE 
e da DGS. 

Este Regulamento pode ser atualizado a qualquer momento, tendo em conta a evolução do 
quadro epidemiológico da COVID-19 e as medidas preventivas e de autoproteção 
permanentemente enunciadas pelas autoridades de saúde.  

HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA ESCOLAR 

1. Horário de funcionamento 

❖ Ficará condicionado às especificidades de cada Escola Básica e à disponibilidade de 

assistente operacional. 

 

 
2. Previsão de tempos para higienização e arejamento do espaço  

Após cada utilização dos equipamentos / mobiliário da Biblioteca, será efetuada a respetiva 

higienização. A utilização simultânea de todos os equipamentos / espaço da BE por parte de 

uma turma/grupo implicará a necessidade de um breve encerramento (cerca de 10 a 15 

minutos) para que todo o espaço seja arejado / desinfetado.  

 

 
ORGANIZAÇÃO DO ESPAÇO 

1. Mobiliário  

❖ Zona informal – Esta zona deixará de ter funcionalidade sendo desativada 

temporariamente. 

❖ Zona leitura vídeo – Esta zona deixará de ter funcionalidade sendo desativada 

temporariamente nas Escolas Básicas onde ela existe. 

❖ Zona de atendimento/receção - esta zona apenas funcionará com um lugar disponível para 

o atendimento unipessoal.  
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❖ Zona de leitura formal (trabalho de grupo e trabalho individual) – as mesas ficarão apenas 

com 2 lugar sentados disponíveis.  

❖ Zona multimédia – cada mesa de PC terá, sempre que possível, apenas um lugar sentado, 

de maneira a ser cumpridas as regras de distanciamento. 

 

 

2. Equipamento  

❖ Na Escola Básica Domingos Abreu, não serão disponibilizados equipamentos informáticos. 

Nas Escolas Básicas de Rossas e Cávado, os equipamentos disponíveis serão apenas 

usados nas aulas de programação ou em situação de pesquisa devidamente orientada pelo 

professor titular/de apoio. 

 

3. Fundo documental  

❖ Não haverá alteração na organização do fundo documental no espaço. O acesso ao fundo 

documental poderá ser feito nas seguintes modalidades: 

1. Quinzenalmente, o professor titular procede a uma seleção prévia de obras da 

biblioteca que serão disponibilizadas na sala de aula. A requisição domiciliária é 

efetuada diretamente através do docente, ficando responsável por preencher o 

documento de registo fornecido pela equipa da biblioteca. 

2. O professor titular acompanha os alunos à biblioteca para que estes possam 

selecionar as obras a requisitar. O registo será efetuado nos mesmos moldes do ponto 

um. 

3. A requisição é feita pela assistente operacional adstrita à biblioteca, ficando esta 

responsável pelo preenchimento do registo de requisição e por estabelecer um 

cronograma de acesso desfasado para as diferentes turmas. De modo algum, poderá 

haver acesso livre por parte dos alunos e/ou acesso simultâneo de mais de que uma 

turma. 

 

 

3. Protocolos de higienização dos espaços e equipamentos e normas para a sua 

utilização  

❖ Obrigatoriedade do uso de máscara na Biblioteca Escolar.  

❖ Colocação de dispensador de solução antissética de base alcoólica (SABA), desinfetante 

para higienização das mãos, na entrada da Biblioteca e no balcão de atendimento, 

acompanhados das imagens da Norma da DGS de Higienização das mãos.  

❖ Proteção com película dos teclados dos computadores e de outras superfícies.  

❖ Higienização das superfícies após cada utilização.  

❖ Desinfeção dos computadores e tablets após cada utilização.  

❖ Os fundos documentais, após cada manuseamento/utilização serão colocados numa caixa 

própria e ficarão em quarentena durante 48 horas.  
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❖ Após cada utilização por um aluno/ turma/grupo serão necessários cerca de 15 minutos 

para que o espaço e equipamentos sejam devidamente desinfetados e estejam disponíveis 

para nova utilização.  

❖ Disponibilização de contentores de resíduos com abertura não manual e saco de plástico.  

❖ Desinfeção obrigatória das mãos à entrada.  

❖ Os utilizadores devem, junto ao balcão de atendimento, informar de que 

equipamentos/serviços precisam para depois serem encaminhados pelo elemento da equipa 

que está a rececionar.  

4. Protocolos de arejamento/circulação de ar  

❖ Abertura das janelas;  

❖ A porta da BE manter-se-á permanentemente aberta. 

5. Sinalética  

❖ No espaço da Biblioteca Escolar estarão afixados cartazes/imagens com as novas normas 

de higienização das mãos e de segurança e assinalados os percursos para entrar e sair do 

espaço da BE. 

6. Etiqueta respiratória  

❖ Evitar tossir ou espirrar para as mãos;  

❖ Tossir ou espirrar para o antebraço ou manga, com o antebraço fletido ou usar lenço de 

papel;  

❖ Depositar o lenço de papel no contentor de resíduos;  

❖ Higienizar as mãos a pós o contacto com secreções respiratórias.  

 

 

7. Conduta social  

❖ Evitar formas de saudação e de contacto físico, implementando o distanciamento social.  
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DIVULGAÇÃO/INFORMAÇÃO 

 

❖ A BE compromete-se a divulgar:  

✓ O presente Plano de Contingência a todos os utilizadores, através dos canais de divulgação 

adotados no Agrupamento e, em particular, nas BE.  

✓ Informação sobre o COVID - 19 e os comportamentos preventivos a adotar, em formato 

impresso, nos espaços das BE.  

Vieira do Minho, 8 de outubro de 2020  

 

 


