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1. A presente adenda destina-se a REGULAMENTAR os procedimentos a respeitar nas Bibliotecas 

Escolares (BE) do Agrupamento de Escolas da Mealhada (AEM) enquanto as autoridades sanitárias 

de Portugal e os responsáveis do Ministério da Educação determinarem MEDIDAS TOMADAS 

NO COMBATE À PANDEMIA DA COVID-19, considerando a estratégia de prevenção da 

doença e a minimização do risco de transmissão do novo coronavírus, garantindo condições de 

segurança e higiene nos estabelecimentos de educação e ensino, conforme o Plano de 

Contingência. 

2. Os professores bibliotecários que coordenam a EQUIPA DA BIBLIOTECA mantêm as suas 

responsabilidades e gerem os recursos das BE sob as diretrizes da direção do AEM e em diálogo 

com os coordenadores de estabelecimento. 

3. Todos os SERVIÇOS PEDAGÓGICOS E DOCUMENTAIS prestados pelas Bibliotecas previstos 

em Regulamento e Regimento continuam a ser efetuados, embora condicionados pela situação 

excecional imposta pela pandemia. 

4. As BE, para além da sua presença física, deve proporcionar um conjunto de ATIVIDADES POR 

MEIO DIGITAL, A DISTÂNCIA, publicitando quer os recursos acessíveis em linha que já possui 

(biblioteca digital, blogues, endereço eletrónico, redes sociais) de forma a incrementar uma 

relação com os seus leitores não presencial, quer desenvolvendo novos mecanismos de apoio e 

orientação através dos meios proporcionados pelo AEM.  

5. O HORÁRIO DE ABERTURA E ENCERRAMENTO é determinado pela direção do AEM ou em 

quem esta delegar a competência, tendo em conta a disponibilidade de recursos humanos e a 

necessidade de prever tempos para higienização e arejamento do espaço.  

6. SERVIÇOS DOCUMENTAIS:  

a. A COLEÇÃO DAS BE CONTINUA DISPONÍVEL para leitura presencial, sala de aula 

ou domiciliária nos termos previstos no Regimento ordinário.  

b. NORMAS DE MANUSEAMENTO: a consulta e empréstimo de documentos mantêm-

se disponíveis, devendo-se observar com maior rigor a obrigação, já prevista no 

Regimento ordinário, de depositá-los após cada utilização ou devolução num local 

previamente estabelecido e assinalado pelos responsáveis da BE 

c. Os documentos utilizados ou devolvidos deverão ser objeto de DESINFEÇÃO, se 

houver condições técnicas para tal, ou colocados em QUARENTENA durante um 

período de segurança tecnicamente indicado pelas autoridades sanitárias1, devendo cada 

um deles ser depositado durante 72 horas num espaço isolado, com boa ventilação e 

acesso controlado, organizado por data de devolução ou manipulação (indicando a data 

da última utilização), registando as entradas e saídas dos documentos, por forma a 

controlar o cumprimento dos tempos de quarentena dos documentos. 

 
1 A DGLAB, nas suas “Recomendações de boas práticas na reabertura das bibliotecas da rede nacional de bibliotecas 

públicas durante a pandemia de covid-19”, refere que um estudo publicado no The New England Journal of Medicine, 

os períodos de quarentena nas diferentes superfícies são os seguintes: Plástico (até 72 horas), Aço inoxidável (até 72 

horas), Cobre (até 8 horas), Cartão (até 24 horas) e Aerossol/Poeiras (até 2h30). 
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7. Os SERVIÇOS PEDAGÓGICOS que envolvam a utilização das instalações e equipamentos das 

BE, nomeadamente o apoio ao estudo ou ao trabalho individual, apoio ao estudo ou trabalho em 

pequenos grupos, trabalho com grupos ou turmas, assim como o uso autónomo da biblioteca 

estão condicionados pelas restrições na utilização do espaço, distanciamento físico e demais 

medidas previstas pelos Planos de Contingência de cada estabelecimento.  

a. Os promotores destas atividades nas BE deverão COMUNICAR AOS RESPONSÁVEIS 

pelo serviço e estes avaliarão se as instalações comportam o afluxo para o período 

solicitado. 

b. PRIORIDADES DE ACESSO: dá-se prioridade a leitores que pretendam efetuar 

empréstimos domiciliários ou para salas de aula; em segundo lugar, aos utilizadores que 

estejam envolvidos no apoio ao estudo ou ao trabalho individual, apoio ao estudo ou 

trabalho em pequenos grupos e o uso autónomo da biblioteca; em terceiro lugar dá-se 

acesso ao trabalho com grupos ou turmas, havendo sempre a obrigação de respeitar os 

limites de ocupação.   

c. Em caso de EXCESSO DE AFLUÊNCIA em cada um dos escalões de prioridade prevista 

na alínea anterior, a prioridade no acesso às instalações das BE é estabelecida por ordem 

de inscrição até atingir o limite de ocupação.  

8. ORGANIZAÇÃO DO ESPAÇO: respeita as determinações de distanciamento físico emanadas 

pela Direção Geral da Saúde. Assim: 

a. Em cada BE deve haver um espaço para atendimento distanciado do espaço para leitura 

formal ou desenvolvimento de trabalhos.  

b. O espaço para leitura informal é suprimido enquanto durar o estado pandémico. 

c. Os lugares sentados devem manter o distanciamento determinado para as salas de aula. 

d. Recomenda-se que entre os lugares sentados se coloque as mesas de trabalho, servindo 

de barreira física, e junto a cada uma destas mesas apenas seja colocada uma cadeira. 

e. As estações de trabalho equipadas com computadores devem ser colocadas com um 

distanciamento tal como está determinado para as salas de aula e com uma só cadeira. 

f. Os equipamentos (computadores, tablets ou outros) devem ser higienizados após cada 

utilização, seguindo os protocolos seguidos para as salas de aula. 

g. As instalações devem ser periodicamente arejadas, seguindo o protocolo seguido para 

as salas de aula. 

h. As novas normas, regras de segurança e higienização deverão ser comunicadas através 

de sinalética produzida pela equipa das BE e afixada. 

9. ACESSO À BIBLIOTECA E ÀS DIFERENTES ÁREAS FUNCIONAIS: 

a. NORMAS E PROCEDIMENTOS DE ENTRADA: os utilizadores devem entrar nas BE 

cumprindo o mesmo protocolo de higienização adotado para a entrada nas salas de aula 

no respetivo nível de ensino que frequentam e mantê-lo enquanto permanecerem nas 

instalações; quando entrarem em grupo, devem manter distanciamento seguro entre si 

e com as pessoas que estão a trabalhar nas BE.  

b. LIMITES DE OCUPAÇÃO E DISTANCIAMENTO entre utilizadores: tendo em conta o 

que está disposto no ponto 8, alínea c, em cada sala de leitura, as cadeiras onde os 
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utilizadores deverão ficar sentados devem distanciar-se tal como se pratica nas salas de 

aula, devendo-se a partir desta determinação  calcular o número limite de capacidade 

de cada sala de leitura e publicitar esse valor na porta de acesso das instalações. Quando 

a lotação ultrapassar o limite deve-se colocar um dístico com a inscrição de "Lotação 

esgotada". 

c. É INTERDITO O ACESSO aos utilizadores que não pretendam efetuar empréstimos, 

desenvolver trabalhos de apoio ou estudo e leitura individuais.   

d. O ACESSO ÀS ESTANTES só será permitido à equipa da BE, devendo os membros da 

equipa em serviço encaminhar previamente os leitores para o catálogo em linha da Rede 

de Bibliotecas da Mealhada para selecionar o documento pretendido. Em caso de dúvida 

do leitor sobre o documento pretendido, este pode ser orientado para a zona das 

estantes para fazer a sua escolha, mas o manuseamento do documento deve ser 

efetuado pelo membro da equipa presente.  

e. TEMPO DE PERMANÊNCIA: cada utilizador a quem for permitida a entrada nas 

instalações nas BE deve permanecer no seu espaço o tempo estritamente necessário ao 

desenvolvimento da tarefa que aí realizada. 

f. ACESSO DE GRUPOS OU TURMAS é bastante condicionado pela capacidade da sala 

de leitura de cada BE e pela dimensão do grupo ou turma. Em BE mais amplas pode-se 

receber grupos ou turmas desde que haja marcação prévia da atividade, não haja 

atividade de apoio individual ou a pequenos grupos e o número de participantes não 

exceda a lotação da sala. No caso de haver excesso de lotação, os grupos ou turmas só 

poderão ter acesso se forem repartidos em grupos mais pequenos respeitando os 

limites, carecendo igualmente de marcação prévia. 

10. SUSPENSÃO DO ACESSO: pode a pessoa responsável pelo espaço das BE que esteja de serviço 

suspender ou condicionar o acesso quando se verifique a realização de atividades previamente 

programadas ou uma sobrelotação nas instalações. 

11. DIVULGAÇÃO: esta adenda ao Regimento deverá ser divulgada a toda a comunidade escolar 

através da sua afixação nas instalações da Biblioteca e nos locais de estilo. 

12. OMISSÔES: qualquer situação omissa será resolvida pelos professores bibliotecários ou pelo 

órgão de gestão competente. 

 

Agrupamento de Escolas de Mealhada, setembro de 2020 

 

Os professores bibliotecários:  


