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PLANO de CONTINGÊNCIA COVID-19 – BIBLIOTECA ESCOLAR 
 
 
O presente Plano contempla as normas de organização, acesso e gestão pedagógica para as Bibliotecas Escolares do 

Agrupamento de Escolas Irmãos Passos e decorre do plano de ação do próprio Agrupamento para ano letivo 2020/2021, 

indo ao encontro das orientações da Rede de Bibliotecas Escolares, com base nas normas da DGE e da DGS. 

Este plano tem por objetivo estabelecer medidas e procedimentos que permitam minimizar o impacto do novo Coronavírus 

(COVID-19) no espaço das bibliotecas. 

O plano descreve os procedimentos preventivos a adotar nas bibliotecas, quer pelos funcionários, quer pelos 

utilizadores/utentes, e baseia-se nos condicionalismos físicos daqueles espaços.  

Este Plano pode ser atualizado a qualquer momento, tendo em conta a evolução do quadro epidemiológico da COVID-19 e 

as medidas preventivas e de autoprotecção permanentemente enunciadas pelas autoridades de saúde. 

 

 

I - Regras para a utilização consciente e cívica da biblioteca escolar 

 

1. Procedimentos preventivos, sanitários, a adotar na biblioteca escolar pelos utentes. 

 

UTENTES 

● Uso obrigatório de máscara; * 

● Antes de entrar na BE, é obrigatório higienizar as mãos com água e sabão ou solução antisséptica de base 

alcoólica (SABA). 

● A entrada na biblioteca faz-se pela porta principal, conforme sinalética; 

● A saída da biblioteca faz-se pela 2ª porta, de acordo com a sinalética; * 

● Entrada em fila única, mantendo o distanciamento social; 

● Aguardar a autorização de entrada; 

● Seguir a sinalética existente para circulação dentro do espaço da biblioteca; 

● Manter o distanciamento do balcão de atendimento, conforme assinalado no chão; * 

● Depositar os resíduos nos recipientes de lixo da biblioteca; 

● Evitar tocar em qualquer superfície com as mãos; 

 

*Excetuam-se o Pré-Escolar e 1º Ciclo 
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II – Medidas essenciais e prioritárias   

 

 

Regime presencial 

1. Horário de funcionamento  

 BE IP e BE Custoias – 8h00 – 16h30m  

A BE está encerrada nos dois últimos tempos, abrirá sempre que necessário para atividades 

previamente marcadas) 

 1º CEB – Horário afixado no local, mediante recursos da escola. 

2. Condições de acesso 

 Fila única, respeitando as normas de distanciamento;  

 Uso obrigatório da máscara e adoção de procedimentos da etiqueta respiratória e da etiqueta 

social; 

 Dirigir- se obrigatoriamente ao balcão de atendimento, respeitando a sinalética colocada no chão, 

de acordo com as normas de distanciamento. 

 

3. Condições de circulação  

 

 De acordo com a sinalética colocada no chão, de acordo com as normas de distanciamento.  

 

4. Condições de permanência 

 Dirigir-se ao balcão de atendimento, respeitando a sinalética colocada no chão, de acordo com as 

normas de distanciamento; 

 Obter a autorização do funcionário do balcão de atendimento que procederá ao seu 

encaminhamento e ao registo da presença do aluno no espaço da BE; 

 Permanecer na BE obrigatoriamente com máscara colocada;* 

 Manter-se no lugar que lhe foi indicado; 

 Adotar os procedimentos de etiqueta respiratória e de conduta social. 
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5. Condições de requisição/acesso/consulta do fundo documental/equipamentos 

 O acesso ao fundo documental para requisição domiciliária é livre mas condicionado ao número de 

alunos indicado no local, mantendo sempre o distanciamento social; 

 O PB/AO/PTT/Educador faz o registo dessa requisição e entrega o documento/livro ao utente 

adotando procedimentos de segurança;  

 O utente requisitante não deve partilhar o documento/livro solicitado; 

 O período de requisição domiciliária é de 15 dias úteis, permitindo a sua renovação por email; 

 O uso dos computadores faz-se mediante marcação prévia e condicionado a um utilizador por PC; 

 Não há empréstimo nem partilha de auriculares, podendo os alunos utilizar o seu próprio auricular; 

 

 O visionamento de filmes obedecerá a marcação prévia e condicionado ao número de lugares 

assinalados; 

 Os jogos de tabuleiro autorizados estão disponíveis nas mesas, não podendo ser deslocados de 

lugar; 

A lotação por mesa respeita o nº de lugares assinalados; 

Não pode haver partilha de peças; 

Após cada utilização, estes deverão ser deixados no mesmo local, onde serão devidamente 

higienizados. 

 

6. Condições de devolução do fundo documental 

 

 O material requisitado para a sala de aula deve ser devolvido pelo aluno ou professor que o 

requisitou, logo após a aula; 

                                                                          ão da data), o material 

que requisitou; quer o caixote, quer o seu conteúdo serão depois colocados em quarentena 

durante 72h, período após o qual estará disponível para regressar ao seu local ou para nova 

requisição.  

 

7. Restrição da capacidade 

 Limitar o número de pessoas nos espaços da biblioteca ou na entrada da mesma (regra de lotação 

máxima de 5 pessoas por 100 m2 de área);  

                                                                                                

assinalados, de modo a manter o distanciamento social e a possibilitar a adequada desinfeção.  
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8. Higienização e limpeza  

 A higienização e limpeza de materiais, equipamentos e superfícies segue as normas adotadas pela 

escola, consonantes com as diretrizes da DGS.  

 

9. Renovação/circulação de ar 

 

 Abertura das janelas, após cada turno; 

 As portas da BE manter-se-ão permanentemente abertas durante cada turno;  

 O uso de sistemas de ventilação e climatização está interdito. 

 

 

10. Etiqueta respiratória 

 

 Uso obrigatório de máscara; 

 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 após o contacto com secreções respiratórias. 

 

11. Conduta social 

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

menos, dois metros. 
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OUTRAS MEDIDAS PREVENTIVAS 

1. Equipamento de proteção individual para os funcionários e docentes da equipa  

 De acordo com as normas adotadas pela escola: utilização de máscara, desinfeção regular das mãos e 

superfícies potencialmente contaminadas, renovação destes requisitos sempre que saírem ou entrarem 

no espaço da biblioteca. 

  

2. Equipamento de proteção individual a disponibilizar aos utentes 

  

 Contentor de resíduos, com abertura não manual.  

 

 

 

 

         Guifões, 9 de setembro de 2020 

 

As Professores Bibliotecárias 

 Elvira Dias 

     Teresa Lobo 
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