
 

 

             PLANO DE CONTINGÊNCIA 

                              2020/21 

 

 

NORMAS DE UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DAS BIBLIOTECAS 

ESCOLARES DO 1º CICLO, DO AGRUPAMENTO TOMÁS CABREIRA: 

BOM JOÃO E S. LUÍS 

 

A BE encontra-se fechada ao público nos momentos de intervalo e 

almoço, para que todos se mantenham em segurança e se evite contágios. 

Esta situação será reavaliada regularmente, a par das decisões tomadas 

pela DGS e governo português, relativas à COVID’19. 

 Serviço de Requisição Domiciliária: 

- É efetuado no espaço físico da biblioteca escolar, quinzenalmente. Os 

alunos, sempre da mesma turma, dirigem-se em grupos de 3 e, ao entrar 

no espaço, têm um circuito no chão, ao qual devem obedecer, para 

cumprimento das regras de distanciamento.  

- Os alunos não terão acesso às estantes, pelo que será feita uma seleção 

de livros para cada turma (2º, 3º e 4º anos), de acordo com o tratamento 

de dados, feito com base no questionário que os alunos preencheram na 

Formação de Utilizadores. Para o 1º ano, inicialmente, serão escolhidos 

livros de iniciação/suporte à leitura. Sempre que um aluno peça um livro 

que não está na seleção para a turma, a professora/funcionária poderá ir à 

estante procurá-lo. 

 

  

   

 



- Os livros devolvidos ficarão em regime de quarentena, durante 7 dias, 

em caixas identificadas com o dia da semana. Após esses dias, as capas 

serão higienizadas.  

- O utilizador apenas pode requisitar uma obra de cada vez, sendo 

obrigatória a entrega da obra anteriormente requisitada, aquando de uma 

nova requisição. 

- Quando se verifica atraso na entrega do livro requisitado, o leitor ficará 

impedido de nova requisição, durante o número de dias correspondente 

aos dias de atraso.  

 Os professores titulares de turma enviam estas informações, por e-mail, 

a todos encarregados de educação.  

 Os alunos são informados das novas regras, nas sessões de Formação 

de Utilizadores realizadas no início do ano letivo. 

 O e-mail das bibliotecas é bibliotecas@agr-tc.pt, para qualquer 

esclarecimento adicional. 

As bibliotecas escolares publicam regularmente informações de 

interesse à comunidade, na Página oficial do Agrupamento TC e no blogue 

das BETC. 

 
                                                               17 de setembro de 2020 

                                                           Pel'A Equipa da Biblioteca Escolar                                                                                                                            

                                                               A professora bibliotecária 

                                                               Sara Mata 


