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Introdução 

O presente documento divulga um conjunto de medidas e procedimentos face ao impacto da 

doença COVID-19 causada pelo novo Coronavírus (SARS-CoV-2). O Plano de Contingência 

descreve os procedimentos de segurança a adotar, no corrente ano letivo, em cada biblioteca 

do Agrupamento de Escolas Gil Vicente, e estabelece as condições de funcionamento das 

mesmas de acordo com as caraterísticas de cada espaço.  

Tendo em conta a evolução da pandemia, e atendendo ao adequado funcionamento das 

bibliotecas, as medidas preventivas aqui enunciadas poderão ser revistas e atualizadas, sempre 

que se justificar a autoproteção dos utilizadores, funcionários e elementos da equipa da BE, em 

conformidade com as autoridades competentes e a Direção do Agrupamento.  

Horário de Funcionamento das Bibliotecas 
É estabelecido o seguinte horário de funcionamento das Bibliotecas Escolares. 

BE de Gil Vicente: 

▪ Segunda-feira, Terça-feira, Quarta-feira e Sexta-feira: das 09:00 às 13:00 e das 14:00 

às 17:00. 

▪ Quinta-feira: das 14:00 às 17:00. 

Nota: A Biblioteca encerrará na Quinta-feira, das 09:00 às 13:00, para trabalho técnico 

de registo e catalogação. 

BE do Castelo: 

▪ Terça-feira: das 09:00 às 12:30 e das 14:00 às 15:30. 

BE de Santa Clara: 

▪ Quarta-feira: das 10:50 às 12:30 e das 13:30 às 16:00 

▪ Quinta-feira: das 11:40 às 13:20 e das 14:00 às 16:00 

▪ Sexta-feira: das 09:00 – 12:30 
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Serviços Disponibilizados pelas Bibliotecas 

Face ao atual quadro pandémico e à necessidade consequente de adoção de medidas de 

prevenção sanitária, o Plano de Contingência restringe o número de serviços disponibilizados 

pelas bibliotecas escolares do Agrupamento nos seguintes termos:  

BE de Gil Vicente: 

▪ Serviço de empréstimo domiciliário mediante reserva; 

▪ Serviço de empréstimo para sala de aula mediante reserva; 

▪ Realização de trabalho individual em suporte digital ou outro, quando o mesmo não 

possa ser executado fora da escola; 

▪ Leitura presencial ou visualização de um filme de carácter educativo, quando a mesma 

não possa ser executada fora da escola; 

▪ Realização de iniciativas que constem no Plano Anual de Atividades da Biblioteca ou 

executadas em parceria com as bibliotecas, desde que a sua concretização não seja 

possível através de uma plataforma digital; 

▪ Impressão de trabalhos realizados na biblioteca, em conformidade com as regras do 

Plano de Contingência. 

 

Da Biblioteca José Saramago: 

▪ Realização de iniciativas que constem no Plano Anual de Atividades da Biblioteca ou 

executadas em parceria com as bibliotecas, desde que a sua concretização não seja 

possível através de uma plataforma digital. 

BE do Castelo e BE de Santa Clara: 

▪ Serviço de empréstimo domiciliário mediante reserva e com entrega dos livros em sala 

de aula por um elemento da equipa da BE; 

▪ Serviço de empréstimo para sala de aula mediante reserva efetuada pelo professor ou 

educador; 

▪ Realização de iniciativas que constem no Plano Anual de Atividades da biblioteca ou 

executadas em parceria com as bibliotecas. 

▪ Realização de trabalho em suporte digital por parte de professores e educadores. 
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Não é permitido nas Bibliotecas do Agrupamento:  

▪ Trabalhos de grupo; 

▪ Estudo coletivo; 

▪ Livre acesso ao fundo documental; 

▪ Livre utilização dos recursos e equipamentos existentes na biblioteca. 

Medidas Essenciais e Prioritárias 
 

1. Condições de Acesso às Bibliotecas  

São estabelecidas as seguintes regras de acesso às BE: 

BE de Gil Vicente: 

Para requerer os serviços disponibilizados pela biblioteca, o utilizador deverá aguardar no 

corredor, em fila única, mantendo o adequado uso de máscara, o distanciamento físico de 

dois metros e cumprindo a etiqueta respiratória. A indicação de entrada na biblioteca será 

dada pela assistente operacional da biblioteca ou pela professora bibliotecária. 

À entrada, respeitando a sinalética, o utilizador deverá higienizar as mãos com uma solução 

de base alcoólica disponibilizada pela biblioteca e dirigir-se ao balcão de atendimento. 

O utilizador é obrigado ao uso correto de máscara e à adoção de procedimentos de etiqueta 

respiratória durante a sua permanência na biblioteca. 

BE do Castelo e BE de Santa Clara: 

O utilizador deverá aguardar no corredor, em fila única, mantendo o distanciamento físico de 

dois metros e o cumprimento da etiqueta respiratória. A indicação de entrada na biblioteca 

será dada pelo professor bibliotecário. 

À entrada, respeitando a sinalética, o utilizador deverá higienizar as mãos com uma solução 

de base alcoólica disponibilizada pela biblioteca. 

 

2. Condições de Requisição do Fundo Documental e de Equipamentos 

São estabelecidas as seguintes regras para a requisição do fundo documental e de 

equipamentos:  
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BE de Gil Vicente: 

O acesso ao fundo documental encontra-se reservado à assistente operacional da biblioteca 

ou à professora bibliotecária. 

Os pedidos de empréstimo de documentos devem ser feitos ao balcão de atendimento da 

biblioteca, mediante reserva, em impresso próprio, até às 16:30 do dia anterior ao da entrega.  

Os utilizadores não deverão partilhar os documentos requisitados. 

BE do Castelo e BE de Santa Clara: 

O acesso ao fundo documental encontra-se reservado ao professor bibliotecário ou elemento 

da equipa da BE. Os utilizadores não deverão partilhar os documentos e os equipamentos 

requisitados. 

Alunos: 

O professor bibliotecário deslocar-se-á às respetivas salas de aula com um fundo documental 

previamente selecionado, de acordo com faixa etária a que se destina, as preferências dos 

alunos e as indicações do professor titular de turma. 

O aluno efetuará a requisição do livro, em sala de aula, através de impresso próprio. 

Professores e Educadores: 

Os professores e educadores que desejem efetuar requisições do fundo documental 

(domiciliárias ou para a sala de aula) ou de equipamentos disponíveis deverão dirigir-se ao 

professor bibliotecário, que efetuará o respetivo registo informático e entregará o documento 

ou equipamento solicitado. 

 

3. Condições de Devolução do Fundo Documental e de Equipamentos 

São estabelecidas as seguintes regras para a devolução do fundo documental e/ou de 

equipamentos às bibliotecas: 

BE de Gil Vicente: 

Aquando da devolução, o fundo documental para empréstimo domiciliário ou para a sala de 

aula será depositado pelo requerente na biblioteca (ou em sala contígua), em local próprio, 

para posterior quarentena. 

O prazo de devolução do empréstimo domiciliário encontra-se especificado no Anexo I. 
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BE do Castelo e BE de Santa Clara: 

Alunos: 

O professor bibliotecário procederá à recolha dos livros a devolver, em sala de aula. Os livros 

devolvidos serão transportados até à Biblioteca pelo professor bibliotecário, mediante o 

auxílio de uma caixa preparada para o efeito, para posterior quarentena. O prazo de devolução 

do empréstimo domiciliário encontra-se especificado no Anexo II. 

Professores e Educadores: 

O professor ou educador procederá à devolução do material requisitado, depositando-o na 

biblioteca, em local assinalado para o efeito. O prazo de devolução do empréstimo domiciliário 

encontra-se especificado no Anexo II. 

 

4. Quarentena do Fundo Documental e Equipamentos  

O fundo documental devolvido ou manuseado na biblioteca pelo utilizador, assim como o 

equipamento que não possa ser higienizado serão sujeitos a uma quarentena obrigatória, com 

a duração mínima de 72 horas, de acordo com as Recomendações de Boas Práticas na 

Reabertura das Bibliotecas da Rede Nacional de Bibliotecas Públicas Durante a Pandemia de 

COVID-19, tendo por base a atual evidência científica sobre a matéria. Os documentos em 

quarentena deverão ficar num espaço isolado, apenas acessível à assistente operacional da 

biblioteca (no caso da BE Gil Vicente) e aos professores bibliotecários. 

 

5. Realização/elaboração de trabalhos, Leitura presencial ou visualização de um filme 

Tendo previamente requisitado os serviços da biblioteca para realização/elaboração de 

trabalhos, leitura presencial ou a visualização de um filme, o utilizador deve dirigir-se ao balcão 

de atendimento, respeitando a sinalética existente, e aguardar as indicações dadas pela 

assistente operacional ou professor bibliotecário.  

O utilizador deverá sentar-se no local indicado pela assistente operacional ou professor 

bibliotecário, aí permanecendo durante o tempo de utilização da biblioteca, salvo indicação em 

contrário.  
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6. Condições de Permanência/Restrição da Capacidade 

A fim de assegurar o distanciamento físico de dois metros e a adequada higienização das 

bibliotecas, o utilizador só poderá ocupar os espaços e os lugares devidamente indicados pela 

assistente operacional e pelos professores bibliotecários. O utilizador deverá permanecer no 

local/lugar que lhe for indicado, adotando os procedimentos de etiqueta respiratória e 

mantendo sempre o uso adequado de máscara (BE de Gil Vicente). 

Higienização e Limpeza 

A higienização e a limpeza das mesas e cadeiras, equipamentos informáticos, e pavimento das 

bibliotecas encontram-se especificadas no Plano de Contingência do Agrupamento, em anexo 

9 – Plano de Higienização. No interior das bibliotecas, no balcão de atendimento, será 

disponibilizado ao utilizador um dispensador de solução alcoólica (desinfetante para a 

higienização das mãos).  

A porta da biblioteca deverá manter-se aberta durante o seu funcionamento bem como as 

janelas, de forma a promover a circulação de ar. Na biblioteca da Escola Gil Vicente, dada a 

inexistência de janelas para o exterior, deverá haver uma monitorização regular do sistema de 

ventilação interna por parte da empresa responsável, ficando a capacidade de ocupação do 

espaço sujeita a este condicionalismo. A entrada nesta biblioteca far-se-á pela porta de acesso 

em frente ao refeitório, e a saída, se necessário, pela porta de vidro lateral que dá acesso ao 

corredor do pátio externo. Se, em alguma circunstância, se verificar uma deficiência no sistema 

de ventilação interno da biblioteca, os serviços possíveis serão transferidos para a biblioteca 

José Saramago.   

Equipa das Bibliotecas Escolares 

1. Composição e funcionamento 

▪ A equipa deverá ser multidisciplinar e versátil, adequando o seu perfil de 

competências ao trabalho e projetos realizados nas várias bibliotecas escolares; 

▪ O trabalho da equipa deverá abranger todas as bibliotecas do Agrupamento de Escolas 

Gil Vicente (Biblioteca da Escola Gil Vicente, Biblioteca da Escola de Santa Clara e 

Biblioteca da Escola do Castelo); 

▪ No atual quadro pandémico, deverá dar-se primazia ao trabalho por via digital, de 

preferência através da plataforma Teams; 
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▪ As reuniões gerais ou parcelares da equipa deverão ser realizadas, sempre que 

possível, através de plataforma digital; 

▪ Quando não for possível realizar o trabalho por via digital, o número de elementos da 

equipa em presença no espaço da biblioteca deverá ser reduzido ao mínimo e, nesta 

situação, asseguradas as condições de distanciamento físico de dois metros, uso 

obrigatório de máscara, uso de luvas, se a tarefa a executar implicar o manuseamento 

de livros ou outros objetos, e cumprimento da etiqueta respiratória.  

▪ Os professores bibliotecários deverão promover contactos regulares com os membros 

da equipa, pelos canais oficiais de comunicação (email institucional e plataforma 

digital Teams), para orientação e supervisão das tarefas distribuídas. 

 

2. Recomendações para a segurança da equipa das bibliotecas e assistente operacional da 

BE 

De acordo com as Orientações para a Reabertura das BLX – 1ª fase, os membros da equipa das 

BE e respetiva assistente operacional deverão: 

▪ Utilizar máscara em permanência. A utilização de máscara é obrigatória. Deverão ser 

seguidas as instruções de utilização consoante o tipo de máscara utilizada; 

▪ Desinfetar as mãos à entrada e à saída, e sempre que tocar em superfícies 

potencialmente contaminadas; 

▪ Desinfetar as mãos sempre que for tocar em documentos, para minimizar o risco de 

estes ficarem infetados ou usar luvas descartáveis para o efeito; 

▪ Manter o distanciamento físico de segurança de dois metros. Esta regra deverá ser 

cumprida nos postos de trabalho internos, evitando, se possível, a disposição frente a 

frente; 

▪ Evitar acumular nas secretárias ou balcões documentação ou objetos desnecessários, 

pois quanto menos superfícies expostas, menor será o risco de eventual contágio. 

▪ Restringir a circulação de documentação ou objetos, e, sempre que possível, 

privilegiar o envio de documentação digital ou digitalizada; 

▪ Cumprir as regras de etiqueta respiratória; 

▪ Evitar tocar na cara, nariz, olhos e boca. 
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Divulgação/Informação 

As Bibliotecas Escolares do Agrupamento de Escolas Gil Vicente comprometem-se a divulgar o 

presente Plano de Contingência à Comunidade Escolar, através dos canais de comunicação 

próprios do Agrupamento e das bibliotecas. 
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ANEXO I 

 

 

REGRAS DE EMPRÉSTIMOS  
 

Biblioteca Escolar de Gil Vicente 
 

 

1. Empréstimos domiciliários - documentos por fundo documental e por tipo de utilizador 

Fundo documental 
N.º máximo de documentos por utilizador e n.º máximo de dias 

úteis 

 Aluno 
Assist. oper. 

téc. 
Professor Externo 

 Quant. Dias Quant. Dias Quant. Dias Quant. Dias 

Documentos impressos         

Monografias 2 10
00
5 

2 5 3 15 2 5 

Periódicos 1 10 1 5 2 15 1 5 

Documentos não impressos         

Filmes e documentários 1 10 1 1 2 1
0 

- - 

Materiais didáticos 1 10 1 1 2 1
0 

- - 

Música 1 10 1 1 2 1
0 

- - 
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ANEXO II 

 

REGRAS DE EMPRÉSTIMOS E DE PENALIZAÇÕES 
 

Biblioteca Escolar do Castelo e Biblioteca Escolar de Santa Clara 
 

 

1. Empréstimos domiciliários - documentos por fundo documental e por tipo de utilizador 

Tipologia Documental por Tipo de Utilizador 

Tipologia Documental 

Máximo de Documentos por Utilizador / Máximo de Dias de Requisição  

Aluno Educador/Professor 
Assist. Oper. 

Aux. Ed. 
Externo 

Quant. Nº dias Quant. Nº dias Quant. Nº dias Quant. Nº dias 

Documentos Impressos: 

Monografias 1 15 3 15 1 15 1 15 

Periódicos 1 15 3 15 1 15 1 15 

Documentos Não Impressos: 

Filmes e Documentários 
Não pode 
requisitar 

3 15 1 15 
Não pode requisitar Música 3 15 1 15 

Jogos/Material Didático 3 15 1 15 

 


