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PLANO DE CONTINGÊNCIA DAS BIBLIOTECAS ESCOLARES DO 

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS PÓVOA DE SANTA IRIA 

 

                  

 

 

INTRODUÇÃO 

 
O presente Plano tem por objetivo estabelecer medidas e procedimentos que permitam 

minimizar o impacto da COVID-19 no espaço das BIBLIOTECAS ESCOLARES (BE), a partir 

do dia 28 de setembro. 

O plano descreve os procedimentos preventivos e a adotar nas BE das Escolas do 

Agrupamento e as condições de funcionamento pelos utilizadores. 

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 autoproteção 

permanentemente enunciadas pelas autoridades de saúde. 

 

PROCEDIMENTOS GERAIS 

1- A lotação máxima das bibliotecas das escolas Aristides de Sousa Mendes e D. 

Martinho Vaz de Castelo Branco será de 30 alunos, enquanto que nas bibliotecas do 

pré-escolar/1º ciclo será de 28 alunos. Estes números referem-se a um grupo/turma. 

2- A lotação máxima das diferentes zonas funcionais (leitura, multimédia, audiovisual 

e outras) divergirá nas diferentes bibliotecas, sendo exposta essa indicação à 

entrada de cada uma delas. 

3- Tanto nas bibliotecas do pré-escolar/1.º ciclo como nas bibliotecas das escolas 

Aristides e D. Martinho os registos de assiduidade serão feitos pelo Professor 

Bibliotecário (PB) ou pela assistente operacional, indicando as tarefas que os alunos 

irão desenvolver. 

4- Os alunos ao dirigirem-se a cada zona deverão somente ocupar os lugares 

assinalados. 

5- Os circuitos de entradas e saídas das bibliotecas escolares far-se-ão de acordo com 

as especificidades de cada estabelecimento de ensino. 
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LEITURA AUTÓNOMA 

Nas escolas Aristides de Sousa Mendes e D. Martinho Vaz de Castelo Branco, será 

vedado o livre acesso às estantes/documentos a todos os utilizadores das bibliotecas, 

sendo este feito exclusivamente pelo PB ou professores colaboradores/equipa da 

biblioteca. 

Nas bibliotecas das escolas do pré-escolar/1º ciclo do ensino básico, a utilização 

autónoma por parte dos alunos está interdita. 

 

CONDIÇÕES DE REQUISIÇÃO DE LIVROS E EQUIPAMENTOS 

1- Ao nível do pré-escolar/1º ciclo do ensino básico, as obras para leitura domiciliária ou 

para a sala de aula, serão requisitadas e devolvidas diretamente às turmas através da 

articulação do docente titular de grupo/turma e o professor bibliotecário. Os 

documentos fornecidos corresponderão ao número de alunos de cada grupo/turma. 

Neste caso, a higienização dos documentos utilizados será efetuada pelos PB seguindo 

os procedimentos de higienização em vigor no agrupamento. 

2- Nas restantes bibliotecas, a requisição domiciliária é feita para o seguinte e-mail: 

bibliotecascovid19@aepsi.pt. Será disponibilizado um link de acesso ao catálogo das 

bibliotecas. 

3- O PB ou a assistente operacional faz o registo dessa requisição e entrega o 

documento/equipamento ao aluno, no horário previsto, na respetiva biblioteca, 

adotando procedimentos de segurança. 

4- O utente requisitante não deve partilhar o documento/equipamento solicitado. 

5- Posteriormente, esse pedido será, também, feito através do preenchimento de um 

formulário cujo link será, atempadamente, divulgado aos diretores de turma e, ainda, 

através de um QR Code que será afixado à entrada dos blocos de aulas. 

 

REALIZAÇÃO/ELABORAÇÃO DE TRABALHOS INDIVIDUAIS EM SUPORTE 

DIGITAL 

1- Os alunos que necessitem de utilizar os computadores para realizar trabalhos 

escolares deverão enviar um email a requisitar a reserva da sua utilização para 

bibliotecascovid19@aepsi.pt, até às 12 horas do dia anterior à data pretendida.  

 

mailto:bibliotecascovid19@aepsi.pt
mailto:bibliotecas@aeffl.pt
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2- No dia marcado, os alunos autorizados deverão dirigir-se ao balcão de atendimento 

da BE, respeitando a sinalética colocada no chão, de acordo com as normas de 

distanciamento. 

3- Os alunos serão encaminhados pelo PB ou pela assistente operacional para um 

computador. 

4- Enquanto permanecerem na BE, os alunos deverão: ter sempre a máscara colocada; 

manter-se no lugar que lhe foi indicado; adotar os procedimentos de etiqueta 

respiratória e de conduta social e deverão ainda higienizar as mãos com solução 

desinfetante à entrada e à saída da BE. 

 

REQUISIÇÃO DOS ESPAÇOS 

1- A requisição da biblioteca e dos computadores (quando aplicável) em contexto de 

sala de aula - grupos/turmas/professores - será feita junto do PB com o mínimo de 48 

horas de antecedência. 

2- O acesso aos computadores tem o limite máximo de 6 alunos na Escola Aristides de 

Sousa Mendes e de 12 alunos na Escola D. Martinho Vaz de Castelo Branco. 

3- Limitar-se-á a requisição da biblioteca a um grupo/turma no mesmo tempo letivo. 

4- Qualquer requisição para outra natureza, nomeadamente reuniões colaborativas, 

reuniões com encarregados de educação, apoios educativos, entre outras, terão de ser 

aferidas junto do PB. 

5- À semelhança de qualquer sala de aula/atividades, a biblioteca escolar será 

higienizada. 

 

RESTRIÇÃO DA CAPACIDADE 

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

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

adequada desinfeção. 
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HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA 
 

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 no AEPSI 

Uma vez por turno 

Utensílios, objetos, superfícies mais 
utilizados 

Procedimentos de limpeza e 
desinfeção em vigor no AEPSI 

Uma vez por turno 

Mesas, cadeiras, monitores, ratos, torres e 
teclados 

Procedimentos de limpeza e 
desinfeção em vigor no AEPSI 

Após cada utilização pelos 
utentes 

Todas as superfícies e equipamentos da BE 
utilizados 

Procedimentos de limpeza e 
desinfeção em vigor no AEPSI 

Uma vez por dia 

Acervo da BE e outro material 
entregue/devolvido (requisição domiciliária) 

Quarentena (72h) no Gabinete do PB Diariamente 

 

ETIQUETA RESPIRATÓRIA 

1- Evitar tossir ou espirrar para as mãos. 

2- Tossir ou espirrar para o antebraço ou manga, com o antebraço fletido ou usar lenço 

de papel. 

3- Depositar o lenço de papel no contentor de resíduos. 

4- Higienizar as mãos após o contacto com secreções respiratórias. 

 

 

CONDUTA SOCIAL 

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

de, pelo menos, dois metros. 

 

DIVULGAÇÃO/INFORMAÇÃO 

A BE compromete-se a divulgar: 
1- O presente Plano de Contingência a toda comunidade escolar, através dos canais de 

divulgação adotados na Escola. 

2- Informação sobre a COVID-19 e os comportamentos preventivos a adotar, em 

formato impresso, no espaço das BE. 

3- O horário das diferentes bibliotecas do agrupamento será afixado, nas mesmas, no 

dia 28 de setembro de 2020. 

 

APROVAÇÃO DO DOCUMENTO 

O Plano de Contingência das BE foi aprovado em setembro de 2020. 


