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PLANO DE CONTINGÊNCIA COVID-19 

BIBLIOTECA ESCOLAR GONÇALO NUNES 

Normas de funcionamento da Biblioteca Gonçalo Nunes | Ano letivo 2020/2021 

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

Biblioteca Gonçalo Nunes e decorre do Plano Geral do Agrupamento, em matéria de planeamento, 

de preparação e de resposta a uma potencial transmissibilidade da COVID-19 para o ano letivo 

2020/2021, face às orientações da Rede de Bibliotecas Escolares, com base nas normas da DGS, 

DGE/DGEsTE e DGLAB.  

Neste contexto, a biblioteca continuará a assegurar o apoio ao currículo, a promover o 

desenvolvimento das literacias da leitura, da informação e dos media, a contribuir para a 

consolidação das aprendizagens, a planificar projetos culturais e a garantir uma curadoria 

permanente. A biblioteca manterá um serviço de referência capaz de responder às necessidades 

dos utilizadores na transição entre os regimes presencial, misto e não presencial, mantendo 

abertos os canais de comunicação físico e em linha.  

 

ORGANIZAÇÃO DO ESPAÇO 

♦ Mobiliário 

Zona de atendimento - esta zona será reformulada ficando mais pequena, apenas a funcionar 

com um lugar disponível para o atendimento unipessoal.  

Zona informal – os sofás ficarão impedidos de serem utilizados. Esta zona deixará de estar 

disponível para utilização. 

Zona leitura vídeo – os sofás e a mesa de TV + Leitor vídeo deixarão de estar disponíveis para 

utilização. 

Zona de leitura – nesta zona será criado mais espaço entre as mesas e cada mesa terá um 

lugar sentado. 

Zona multimédia – esta zona será remodelada através do afastamento das mesas e 

reposicionamento dos computadores, de modo a que cada computador fique numa mesa e os 

alunos se sentem afastados de maneira a ser cumprido um distanciamento de mais de um metro. 

 

 



♦ Equipamento 

Estarão disponíveis para os alunos 10 PC e 6 kobos.  

Os kobos estarão guardados na zona de arquivo e serão disponibilizados para o espaço da 

biblioteca ou para empréstimo domiciliário sempre que necessário, sendo que sempre que sejam 

utilizados obedecerão às regras gerais de desinfeção.  

♦ Fundo documental 

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

documental é livre, mas reservado a um máximo de 2 alunos de cada vez. 

♦ Protocolos de higienização dos espaços e equipamentos e normas para a sua utilização 

O uso de máscara é obrigatório na biblioteca. Os utilizadores devem desinfetar as mãos à 

entrada. Após a utilização do espaço da biblioteca os equipamentos, mesas e cadeiras utilizadas são 

desinfetadas, assim como o arejamento permanente dos espaços; 

Todos os equipamentos - PC e Kobos são desinfetados, após cada utilização. 

Os documentos do fundo documental, após cada manuseamento/utilização, serão levados 

para um espaço próprio para ficarem em quarentena durante 72h. 

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. 

Materiais/equipamentos/superfícies 

Materiais/equipamentos/superfícies  
Procedimentos de limpeza e 

desinfeção  
Frequência 

O balcão e os equipamentos do 

balcão de atendimento. 

Procedimentos de limpeza e desinfeção 

em vigor na EBGN 
2 vezes por turno 

Mesas, cadeiras, monitores, ratos, torres e 

teclados 

Procedimentos de limpeza e desinfeção 

em vigor na EBGN 

Após cada utilização 

pelos utentes 

Todas as superfícies e equipamentos da BE 

utilizados 

Procedimentos de limpeza e desinfeção 

em vigor na EBGN 

Duas vezes por dia 

(almoço e final do dia) 

Acervo da BE e outro material 

entregue/devolvido (correspondência; após 

requisição domiciliária; requisição para a sala 

de aula) 

Quarentena (72h) no espaço reservado 

para esse efeito 
Diariamente 

 

♦ Protocolos de arejamento 

As portas de entrada e de saída estarão sempre abertas, assim como as janelas. 

♦Sinalética 

Serão afixadas as normas, regras de segurança e higienização em vigor. 



HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO 

♦ Horário de abertura e encerramento 

A biblioteca funcionará das 8h10 às 12:50 e das 14:05 às 17h45, com adequação das horas de 

abertura e encerramento em função da presença dos elementos da equipa e da previsão do tempo 

para higienização e arejamento das zonas após utilização dos espaços; 

♦ Previsão de tempos para higienização e arejamento do espaço 

Durante o período das 12:50 às 14:05 será feita a higienização de todo o espaço da biblioteca 

por uma auxiliar, assim como no final do dia.  

Sempre que a Biblioteca seja utilizada por um grupo/turma a mesma encerrará pelo tempo 

necessário para se proceder à higienização /desinfeção. 

 

EQUIPA DA BIBLIOTECA 

A equipa da biblioteca será constituída pelos elementos que a direção designar para essa 

função, sendo que a todos os elementos (docentes e assistentes operacionais) será solicitado a 

observação e vigilância dos alunos face aos novos procedimentos. 

 

ACESSO À BIBLIOTECA E ÀS DIFERENTES ÁREAS FUNCIONAIS 

♦ Normas e procedimentos de entrada e saída  

Será usada uma porta para a entrada (porta interior frente ao refeitório) e uma outra porta 

para a saída (porta exterior). Haverá sinalética no chão para demarcar o circuito de entrada e o de 

saída. 

♦ Limites de ocupação 

O limite máximo de utilização será de 20 pessoas, 10 na zona de leitura e 10 na zona 

multimédia. 

♦ Prioridades de Acesso e permanência no espaço da Biblioteca da Escola. 

Para salvaguarda da segurança sanitária dos utentes, só é permitida a presença, em todas as 

áreas funcionais, de 20 utilizadores sentados em mesas, de modo a ser garantida a separação de 

pelo menos 1,5 metros entre cada um dos utilizadores. Os utilizadores devem utilizar máscara de 

proteção e desinfetar as mãos à entrada.  

O acesso à área de atendimento será efetuado mediante o respeito por uma fila de espera, 

sendo de garantir o distanciamento entre os utentes de 1,5 metros. É dada prioridade de acesso a 

utentes que apresentem problemas de saúde que os impossibilitem de permanecer na fila de 

espera. Os elementos da equipa da biblioteca da escola responsáveis pelo atendimento efetuam o 

registo, numa folha de registo relativa à utilização da biblioteca da escola, dos serviços requeridos 

pelos utentes. 



No caso de a biblioteca atingir a lotação estipulada o tempo máximo de permanência na 

mesma é de 20 minutos. 

O acesso de grupo/turmas ao espaço da biblioteca da escola é permitido mediante marcação 

do dia e hora, de modo a que o espaço possa ser adaptado à presença de grupos de alunos, sendo 

de garantir a sua distribuição pelo espaço da biblioteca. O uso da biblioteca será feito em contexto 

de tutoria/mentoria para desenvolvimento de atividades ou a nível individual para a realização de 

trabalhos, pesquisas e leitura. Não serão permitidos trabalhos de grupo, nem a utilização da 

biblioteca como ocupação dos tempos livres e/ou atividades lúdicas, estando assim interdito o 

acesso à biblioteca para a realização de jogos de qualquer natureza, sejam informáticos, de 

tabuleiro ou outros. 

Os alunos para tutoria ou mentoria, são sempre acompanhados por um docente ou assistente 

operacional. 

♦ Distanciamento entre utilizadores 

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

meio. 

♦ Normas de manuseamento 

Sempre que o aluno manuseia um livro/DVD e não o quer requisitar, deve deixá-lo no 

carrinho dos livros identificado com a palavra LIVROS/QUARENTENA. O livro/DVD escolhido para 

empréstimo domiciliário é transportado pelo aluno até junto do balcão de atendimento. Informa o 

elemento da equipa que está a fazer o atendimento do nº de registo do documento para que se 

possa fazer a requisição informatizada. Os teclados e ratos dos PC são sempre desinfetados após 

cada utilização. Os Kobos são entregues ao aluno desinfetados. Depois da sua utilização, o aluno 

coloca-o numa mesa sinalizada para o efeito, para que imediatamente seja desinfetado. Depois de 

desinfetado é guardado novamente na zona de arquivo. 

 

SERVIÇOS DOCUMENTAIS 

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

Relativamente aos documentos do fundo documental a utilizar para leitura na biblioteca, 

após a sua utilização, cada utilizador deve colocar o documento no carrinho dos livros, 

assinalado com “Livros para Quarentena”, que posteriormente serão mobilizados para a área de 

quarentena onde permanecerão por 72 horas, sendo que após este período estes documentos 

serão arrumados nas estantes pelos membros da equipa. 

Os documentos a utilizar em sala de aula são previamente solicitados pelos docentes e que 

procederá à sua recolha e entrega na biblioteca. No final da sua utilização, um membro da equipa 

colocará os documentos em quarentena. 



Aquando da entrega dos documentos em empréstimo domiciliário o utilizador informa o 

elemento da equipa que está a fazer o atendimento o nº de registo do documento, para que se 

possa fazer a entrega informatizada e posteriormente coloca o documento no carrinho dos livros, 

assinalado com “Livros para Quarentena”, que posteriormente serão mobilizados para a área de 

quarentena onde permanecerão por 72 horas, sendo que após este período estes documentos 

serão arrumados nas estantes pelos membros da equipa. 

 

SERVIÇOS PEDAGÓGICOS 

♦A ação educativa da Biblioteca da Escola 

O conjunto de ações educativas de natureza curricular integrado no Plano de Atividades da 

biblioteca da escola e no Plano de Atividades do Agrupamento permitem garantir a preparação do 

espaço da biblioteca da escola para o seu desenvolvimento, colocando os elementos da equipa da 

biblioteca ao dispor dos professores e dos grupos de alunos/turmas, os equipamentos e 

documentos necessários à concretização de tais atividades. No entanto, será privilegiada a sala de 

aula para o desenvolvimento de atividades ligadas ao Plano de Atividades da biblioteca da escola. 

♦A utilização da Biblioteca por docentes e grupos de alunos 

A biblioteca da escola é utilizada por docentes e turmas/grupos de alunos para a 

concretização de atividades letivas no âmbito das disciplinas curriculares e de oficinas pedagógicas, 

com recurso aos seus serviços e recursos documentais. Os docentes que demonstrem a intenção de 

concretizar tais atividades no espaço da biblioteca da escola, de um modo circunstancial ou 

prolongado no tempo, poderão fazê-lo através da requisição do seu espaço e dos seus serviços, 

com a antecedência de 24 horas. 

♦Utilização autónoma dos serviços da Biblioteca 

Os alunos têm a possibilidade de utilizar a biblioteca da escola de forma autónoma para ler, 

estudar e obter apoio para a realização de pesquisas, trabalhos e desenvolver as diferentes 

literacias. 

 

 

 

 

Os Professores Bibliotecários 

Fátima Macedo 

José Oliveira 


