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Alteração de funcionamento em 2020/2021 

de forma a contemplar o funcionamento em Regime Presencial, Misto e Não Presencial 

 

De acordo com os documentos emanados pela Rede de Bibliotecas Escolares: Prioridades 2020/2021 

para as Bibliotecas Escolares, Orientações 2020/2021 para a Organização de Bibliotecas e Esbater 

Diferenças/ Consolidar Aprendizagens... Contar com a Biblioteca Escolar, Orientações para a 

recuperação e consolidação das aprendizagens ao longo do ano letivo de 2020/2021 do Ministério da 

Educação, pelas normas da Direção Geral de Saúde e o Plano de Contingência do Agrupamento, foi 

elaborado este documento com as alterações ao funcionamento. 

 

ORGANIZAÇÃO DAS DIFERENTES ÁREAS FUNCIONAIS E ACESSO À BIBLIOTECA 

 

1. O mobiliário e equipamento foram redistribuídos nos espaços, em todas as Bibliotecas do 

Agrupamento, de modo a promover o distanciamento entre os utilizadores. Assim, a lotação máxima 

em simultâneo é: 

1.1. Biblioteca Escolar da EB D. João II quarenta e oito utilizadores; 

1.2. Biblioteca Escolar da EB da Encosta do Sol seis utilizadores (no presente ano letivo a funcionar 

em espaço provisório); 

1.3. Biblioteca Escolar da EB N.ª Sra. do Pópulo vinte e seis utilizadores; 

1.4. Biblioteca Escolar da EB de Salir de Matos vinte e seis utilizadores; 

1.5. Biblioteca Escolar da EB do Avenal inativa por motivo de obra de requalificação. 

2. Os limites de ocupação e distanciamento entre utilizadores implicaram a reformulação da zona de 

atendimento de forma a evitar o contacto próximo e a partilha de objetos e equipamentos. 

3. Normas e procedimentos de entrada, saída e permanência para todas as Bibliotecas do 

Agrupamento: 

a) Cumprimento das regras de etiqueta respiratória com a utilização de máscara (de acordo com 

as orientações da DGS); 

b) Disponibilização à entrada da biblioteca de solução de base alcoólica/álcool-gel para 

desinfeção das mãos a ser utilizada por todos os alunos, docentes e não docentes; 

c) Estão definidos os percursos de circulação;  

d) Serão afixadas, em local visível, as novas normas e regras básicas que devem ser respeitadas;  

e) Respeitar o distanciamento físico; 

f) Os utilizadores não devem partilhar objetos de trabalho ou pessoais sem garantir que é 

possível desinfetar todas as superfícies de contacto. 

4. Horário de abertura e encerramento em todas as Bibliotecas do Agrupamento foi ajustado tendo em 

atenção as especificidades de cada Biblioteca Escolar. 

5. Prioridades de acesso e tempo de permanência 

5.1. Na Biblioteca Escolar da EB D. João II 

a) Os alunos que não tenham condições de trabalho, de estudo e de acesso a recursos em casa, 

têm acesso prioritário na utilização autónoma da biblioteca para trabalho, estudo e leitura. 

b) Os alunos que necessitam de trabalho de recuperação e consolidação das aprendizagens 

acompanhados por um professor com um par/um grupo de alunos (até quatro alunos, por 

condicionalismos do espaço). 
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c) A utilização da Biblioteca por um professor com a turma, em contexto de aula, terá sempre 

um carácter excecional, e só acontecerá na impossibilidade da realização de atividades 

recorrendo aos recursos e/ou equipamentos da biblioteca em sala de aula. Será sempre 

necessária a requisição prévia do espaço (24 horas antes por email: biblioteca@agdjoao.org   

ou presencialmente) pois implica o fecho aos restantes utilizadores durante o período de 

aula, bem como a higienização posterior do espaço. É da total responsabilidade do professor 

que acompanha a turma zelar pelo cumprimento das regras de funcionamento da biblioteca, 

incluindo o distanciamento social. 

d) Os utilizadores devem aguardar a sua vez numa fila única, mantendo o distanciamento; 

e) Os utilizadores devem dirigir-se em primeiro lugar ao balcão de atendimento para solicitar o 

serviço ou o recurso de que necessitam e apresentarem o cartão de aluno, para efeitos de 

registo de entrada e de permanência no espaço. 

f) Não é permitida a utilização dos computadores durante os intervalos. 

g) A cada utilizador corresponderá um lugar sentado, não sendo permitida a troca de lugares, 

nem a alteração da disposição do mobiliário ou dos equipamentos. 

h) No caso dos alunos acompanhados por um professor responsável, este determinará os lugares 

que os alunos ocupam. 

i) Atingida a lotação máxima da biblioteca e/ou das suas zonas funcionais, o acesso será 

negado. 

5.2. Nas Bibliotecas Escolares da EB da Encosta do Sol, N.ª Sra. do Pópulo e Salir de Matos: 

a) Estabelecidas pelo calendário/horário de atividades com a Professora Bibliotecária: 

 Empréstimo domiciliário no máximo 5 alunos em simultâneo (a definição dos grupos é da 

responsabilidade do docente); 

 Outras atividades, um grupo/turma de cada vez. 

b) Estabelecidas pelo calendário/horário de utilização autónoma – um grupo/turma de cada vez 

sempre acompanhada pelo respetivo docente. 

 

SERVIÇOS DOCUMENTAIS E RECURSOS 

 

6. Normas de manuseamento 

Todos os recursos passam a estar em acesso condicionado 

6.1. Na Biblioteca Escolar da EB D. João II: 

a) A realização de trabalhos é supervisionada pela Professora Bibliotecária, elemento da 

equipa, assistente operacional e/ou docente com serviço distribuído na Biblioteca; 

b) A utilização dos computadores está sujeita a marcação prévia por parte de alunos e/ou 

docentes, ao balcão de atendimento, ou através do email: biblioteca@agdjoao.org; 

c) O acesso/utilização de jogos de tabuleiro é solicitado à Professora Bibliotecária, elemento 

da equipa, assistente operacional e/ou docente com serviço distribuído na Biblioteca; 

d) O acesso à zona de televisão é acompanhado pela Professora Bibliotecária, elemento da 

equipa, assistente operacional e/ou docente com serviço distribuído na Biblioteca. 

6.2. Nas Bibliotecas Escolares da EB da Encosta do Sol, N.ª Sra. do Pópulo e Salir de Matos: 

a) O empréstimo domiciliário é acompanhado pela Professora Bibliotecária e só pode ser 

realizado no horário definido no calendário previamente estabelecido; 
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b) A utilização do espaço em regime autónomo tem que respeitar o respetivo 

calendário/horário previamente definido e é supervisionado docente titular de 

grupo/turma. O fundo documental só pode ser retirado das estantes pelos docentes e após a 

sua utilização deverá ser colocado no local indicado para o efeito. 

7. Normas de utilização da coleção para consulta de documentos e/ou leitura presencial. 

7.1. Biblioteca Escolar da EB D. João II: 

a) Os utilizadores são acompanhados/supervisionados pela Professora Bibliotecária, elemento 

da equipa, assistente operacional e/ou docente com serviço distribuído na Biblioteca; 

b) Os documentos manuseados são colocados em local indicado para o efeito. 

7.2 Nas Bibliotecas Escolares da EB da Encosta do Sol, N.ª Sra. do Pópulo e Salir de Matos: 

a) Os utilizadores são acompanhados/supervisionados pela Professora Bibliotecária e os 

documentos manuseados na biblioteca são colocados em local indicado para o efeito; 

b) De acordo com o calendário/horário previamente definido para o acesso à Biblioteca, em 

regime autónomo, a utilização da coleção é supervisionada docente titular de grupo/turma. 

O fundo documental só pode ser retirado das estantes pelos docentes e após a sua utilização 

deverá ser colocado no local indicado para o efeito. 

8. Normas de utilização da coleção para leitura em sala de aula 

O acesso à coleção será disponibilizado de acordo com o plano previamente estabelecido entre a 

professora bibliotecária e os docentes. 

9. Normas de utilização da coleção para leitura domiciliária 

9.1. Biblioteca Escolar da EB D. João II: 

a) Os utilizadores são acompanhados/supervisionados pela Professora Bibliotecária, 

elemento da equipa, assistente operacional e/ou docente com serviço distribuído na 

Biblioteca. 

b) Os documentos devolvidos pelos utilizadores ficam de quarentena. 

9.2. Nas Bibliotecas Escolares da EB da Encosta do Sol, N.ª Sra. do Pópulo e Salir de Matos: 

a) O empréstimo domiciliário é acompanhado pela Professora Bibliotecária; 

b) Os documentos devolvidos pelos utilizadores ficam de quarentena. 

10. Serviço de impressão na Biblioteca Escolar da EB D. João II  

10.1. Para imprimir um documento, o utilizador deverá enviá-lo email: biblioteca@agdjoao.org. 

10.2. O email será divulgado no painel informativo e junto aos computadores. 

10.3. O pagamento e levantamento das impressões será na reprografia/papelaria. 

11. Equipa da Biblioteca 

11.1. Biblioteca Escolar da EB D. João II: Professora bibliotecária e assistente operacional; 

11.2. Nas Bibliotecas Escolares da EB da Encosta do Sol, N.ª Sra. do Pópulo e Salir de Matos: 

Professora bibliotecária e assistente operacional nos tempos de higienização; 

12. Protocolos de higienização do fundo documental 

Os documentos devolvidos ou manuseados pelos utilizadores ficam de quarentena, num espaço 

isolado e com boa ventilação, por um período máximo, de acordo com a informação atualmente 

disponível: 

a) Na Biblioteca e/ou sala de aula a quarentena será de 48 horas; 

b) Empréstimo domiciliário e/ou interbibliotecas será de 72 horas. 

mailto:biblioteca@agdjoao.org
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De forma a acautelar a diminuição do risco de contaminação, a equipa da Biblioteca deve 

considerar: 

a) A data da devolução do documento e/ou a última vez que o documento foi utilizado; 

b) A higienização dos documentos sempre que possível; 

c) O cumprimento da quarentena. 

 

EXECUÇÃO DE ATIVIDADES 

 

13. O plano anual de atividades terá em consideração a possibilidade da sua consecução nos três 

regimes (presencial, misto e a distância). 

14. A sala de aula será o local preferencial para a realização das atividades. 

15. As atividades propostas têm por base as orientações estabelecidas pela RBE, pelo ME e pelo 

Agrupamento, nomeadamente: 

a) Apoiar o desenvolvimento curricular, de forma articulada com os diferentes agentes da escola; 

b) Trabalhar de forma colaborativa com os docentes, implementando em equipa atividades que 

contribuam para garantir as aprendizagens essenciais e as diferentes dimensões da 

aprendizagem, com vista ao desenvolvimento das competências previstas no PA. Recorrer a 

metodologias ativas, considerando temas da atualidade, dando voz aos alunos e contribuindo 

para desenvolver capacidade crítica e interventiva; 

c) Promover o desenvolvimento sistemático e programado das literacias da informação e dos 

media; 

d) Desenhar e implementar programas para capacitar os alunos para lidar com a informação 

(encontrar/validar/selecionar/usar), respeitando os direitos de autor; 

e) Propor atividades que, de forma sistemática, contribuam para habilitar os alunos, enquanto 

consumidores e produtores de media, tornando-os aptos a interagirem com os diferentes 

ambientes mediáticos de forma informada, crítica e ética; 

f) Contribuir para a recuperação e consolidação das aprendizagens, colaborando com a escola no 

desenho e concretização do respetivo Plano de Atuação; 

g) Desenhar, em colaboração com as várias estruturas da escola, propostas de trabalho que se 

constituam como respostas para reduzir as desigualdades e colmatar o efeito das aprendizagens 

não realizadas, visando a promoção da igualdade e equidade; 

h) Dar continuidade a iniciativas e programas, em presença e a distância, orientados para o 

desenvolvimento das competências de leitura e de escrita, nas suas múltiplas dimensões; 

i) Continuar a desenvolver de forma articulada e contínua ações de promoção das competências e 

hábitos de leitura e escrita em diferentes formatos e modalidades. Assegurar que, ainda que 

venha a ser necessário um regime misto ou não presencial, essas ações não sejam descuradas, 

adaptando-se as práticas aos diferentes cenários de aprendizagem, mas mantendo-se o foco e a 

sistematicidade. 

j) Planificar e concretizar atividades, programas e projetos artísticos e culturais, em articulação 

com a escola, contemplando regimes presenciais e à distância e contribuindo para a 

consolidação de uma cultura humanista; 
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k) Promover a valorização do património (local e global), estimular a criatividade e constituir-se 

como agente transformador, capaz de desenvolver o gosto por diferentes manifestações 

culturais e criativas, enquanto marca distintiva da humanidade. 

l) Consolidar um serviço de referência ágil e capaz de responder à constante mudança, prestando 

apoio efetivo à comunidade educativa no acesso aos recursos físicos e digitais; 

m) Apoiar a comunidade educativa, definindo e divulgando modos de concretização desse apoio e 

formando alunos, docentes e agentes educativos para um acesso eficaz aos recursos (físicos e 

digitais), disponibilizados pela biblioteca e/ou por outras instituições; formar para o uso de 

ferramentas tecnológicas potenciadoras desse acesso. 

n) Aperfeiçoar uma presença em linha estruturada, atualizada e sistemática, associada a uma 

prestação de serviços complementar à biblioteca física; 

o) Definir, implementar e consolidar a identidade digital, elaborando e implementando um plano 

que priorize o que se considera relevante: os canais a utilizar, bem como os serviços a prestar; 

p) Complementar a biblioteca física (pesquizando, localizando, avaliando e selecionando) com 

uma coleção de recursos digitais relevante, fiável e ajustada aos diferentes públicos, 

resultante de permanente curadoria. 

 

16. Os casos não previstos serão resolvidos caso a caso pela professora bibliotecária ou pelo Diretor. 
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