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Artigo 1º - Enquadramento 

1. Este Regulamento contempla as normas de organização, de acesso e de gestão pedagógicas para 

a Biblioteca Escolar (BE) da Escola Profissional de Agricultura e Desenvolvimento Rural de Ponte 

de Lima e decorre do plano de ação da própria Escola para o ano letivo de 2021/2022, face às 

orientações da Rede de Bibliotecas Escolares, com base nas normas da Direção-Geral da 

Educação e da Direção-Geral da Saúde. 

 

CAPÍTULO I - ORGANIZAÇÃO DO ESPAÇO 

Artigo 2.º - Mobiliário 

1. Zona de Acolhimento: mantém-se a funcionar 1 lugar para o atendimento unipessoal.  

2. Zona Multimédia com Smart TV e PCs para trabalho de grupo: cada uma das duas mesas ficará 

apenas com 2 lugares sentados, disponíveis em diagonal, de modo a facilitar a manutenção da 

distância de segurança. 

3. Zona de Trabalho Individual/Leitura: cada uma das duas mesas ficará apenas com 2 lugares 

sentados, disponíveis em diagonal, de modo a facilitar a manutenção da distância de segurança.  

4. Zona de Trabalho/Leitura com sofás e pufs: visando garantir a distância de segurança, ficarão a 

funcionar apenas dois sofás individuais e duas mesas de apoio. Os pufs deixarão de ser utilizados.  

5. Zona de Leitura Individual com sofá pequeno: mantém-se a funcionar 1 lugar sentado. 

6. Zona de Leitura Informal: os dois sofás individuais, a mesa de centro, a mesa alta e as cadeiras 

altas ficarão impedidas de serem utilizadas. Esta zona deixará de ter funcionalidade. 

7. Os utilizadores da BE não podem modificar a orientação das mesas, das cadeiras e dos sofás 

descritas nos pontos anteriores. 

8. No total, ficarão disponíveis 12 lugares na BE. 

Artigo 3.º - Equipamento 

1. Estarão disponíveis para os alunos: 

1.1. Na Zona Multimédia: 4 PCs e 2 Smart TV, para trabalhos de pesquisa, para produção 

multimédia e para jogos interativos. 

1.2. Nas Zonas de Trabalho Individual/Leitura: 2 tablets, para trabalhos de pesquisa, para 

produção multimédia e para jogos interativos. 

2. Os tablets estarão guardados na zona de arquivo e serão transportados para a BE, sempre que 

necessário. 

3. Os tablets poderão, igualmente, ser usados em sala de aula: 

3.1. Para o efeito, deve o professor solicitar o tablet antecipadamente à BE; 

3.2. Um dos membros da equipa fará chegar à sala de aula o equipamento previamente 

desinfetado; 

3.3. Após a sua utilização, no final da aula, um membro da equipa irá à sala de aula levantá-lo a 

fim de ser desinfetado. 
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Artigo 4.º - Fundo documental 

1. O acesso ao fundo documental é livre, embora reservado a um máximo de 4 alunos de cada vez, 

sendo que nunca se poderá ultrapassar o limite máximo de ocupação da BE - 12 pessoas (Art.º 

10.º).  

Artigo 5.º - Protocolos de higienização dos espaços e equipamentos e normas para a sua 
utilização 

1. O uso de máscara é obrigatório na BE, à semelhança dos restantes espaços da Escola.  

2. Os utilizadores da BE devem desinfetar as mãos à entrada. 

3. Os utilizadores devem, junto ao balcão de atendimento, informar de que equipamentos/serviços 

precisam a fim de serem orientados/encaminhados pelo membro da equipa que está na BE. 

4. Os fundos documentais, após cada manuseamento/utilização, serão levados para um espaço 

próprio a fim de ficarem em quarentena durante 72h. 

5. Todos os equipamentos (PCs, ratos, teclados, Smart TV e tablets) são desinfetados, após cada 

utilização.  

6. Todo o mobiliário (mesas, cadeiras e sofás) é desinfetado, após cada utilização.  

Artigo 6.º - Protocolos de arejamento 

1. A porta de entrada/saída e as janelas estarão sempre que possível abertas. 

 

CAPÍTULO II - HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO 

Artigo 7.º - Horário de abertura e encerramento 

1. A BE funcionará das 8h40 às 17h15, cobrindo todo o horário letivo da Escola. 

Artigo 8.º - Previsão de tempos para higienização e arejamento do espaço 

1. Após cada utilização por uma turma/meia turma/grupo de alunos, haverá 10 minutos para que o 

espaço e equipamentos sejam desinfetados. 

 

CAPÍTULO III - ACESSO À BIBLIOTECA ESCOLAR E ÀS DIFERENTES ÁREAS FUNCIONAIS 

Artigo 9.º - Normas e procedimentos de entrada e saída 

1. Existirá sinalética no chão com vista a demarcar o circuito de entrada e o de saída. 

Artigo 10.º - Limite de ocupação 

1. O limite máximo de ocupação do espaço formal da BE é de 12 pessoas. 

Artigo 11.º - Prioridades de acesso 

1. O uso da BE será feito, prioritariamente, em contexto de turma/meia turma/grupo de alunos 

para desenvolvimento de atividades pedagógicas, sendo que nunca se poderá ultrapassar o limite 

máximo de ocupação - 12 pessoas (Art.º 10.º). 
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Artigo 12.º - Distanciamento entre utilizadores 

1. O distanciamento entre utilizadores, quando sentados, será sempre mais de 1 metro. 

Artigo 13.º - Normas de manuseamento 

1. Sempre que o aluno escolhe um livro/DVD para empréstimo domiciliário: 

1.1. Deve transportar o livro/DVD escolhido até junto do balcão de atendimento, para fazer a 

requisição informatizada.  

2. Sempre que o aluno manuseia um livro/revista/jornal/DVD, mas depois decide que não o quer 

requisitar, deve deixá-lo no carrinho dos livros assinalado com “LIVROS 

BIBLIOTECA/QUARENTENA”.  

3. Os teclados e ratos dos PC são sempre desinfetados após cada utilização: 

3.1. Após desinfeção será colocado, em cima do teclado, um separador com a informação 

“LIMPO”. 

4. Quando solicitados, os tablets são entregues já desinfetados ao aluno: 

4.1. Depois da sua utilização, o aluno entrega o tablet ao elemento da equipa ali presente. 

4.2. Após desinfeção, o tablet é guardado novamente na zona de arquivo. 

Artigo 14.º - Acesso de turmas/meias turmas/grupos de alunos 

1. As turmas/meias turmas/grupos de alunos realizam o percurso direto da sala à BE, seguindo as 

indicações no chão dos corredores e escadas. 

 

CAPÍTULO IV - SERVIÇOS DOCUMENTAIS 

Artigo 15.º - Normas de utilização da coleção para leitura presencial, sala de aula ou 
domiciliária 

1. Fundos documentais a utilizar para leitura/consulta na BE:  

1.1. Após a sua utilização, cada utilizador deve colocá-los no carrinho assinalado com “LIVROS 

BIBLIOTECA/QUARENTENA”.  

1.2. Após 72 horas de quarentena, estes documentos serão arrumados nas estantes pelos 

membros da equipa. 

2. Fundos documentais a utilizar em sala de aula: 

2.1. São transportados num carrinho pelos membros da equipa da BE. 

2.2. No final da sua utilização, um membro da equipa da BE irá à sala recolhê-los a fim de serem 

colocados em quarentena durante 72 horas. 

3. Fundos documentais do empréstimo domiciliário: 

3.1.  Os alunos poderão requisitar o fundo documental com a duração de 30 dias. 

3.2.  Feita a devolução do fundo documental, pela equipa da BE, este será colocado no carrinho 

assinalado com “EMPRÉSTIMO DOMICILIÁRIO/QUARENTENA”. 

3.3.  Diariamente, os membros da equipa da BE farão a recolha para serem sujeitos a 

quarentena. 
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CAPÍTULO V - SERVIÇOS PEDAGÓGICOS 

Artigo 16.º - Apoio ao estudo/ trabalho em pequenos grupos/trabalho individual 

1. Os alunos, em horário da sua mancha letiva, por indicação atempada dos docentes à equipa da 

BE, podem usar o espaço para estudo, trabalhos, pesquisas, projetos, entre outros, sendo que 

nunca se poderá ultrapassar o limite máximo de ocupação - 12 pessoas (Art.º 10.º). 

Artigo 17.º - Trabalho com turmas/meias turmas/grupos de alunos 

1. Por solicitação dos docentes, o espaço da BE poderá ser requisitado para o desenvolvimento de 

atividades pedagógicas em contexto de turma/meia turma/grupo de alunos, sendo que nunca se 

poderá ultrapassar o limite máximo de ocupação – 12 pessoas (Art.º 10.º). 

1. A BE também oferecerá um conjunto vasto de atividades para serem desenvolvidas em contexto 

de turma. Estas atividades realizar-se-ão de forma concertada e articulada com os docentes. 

Artigo 18.º - Uso da Biblioteca Escolar por alunos em situações particulares 

1. Não é permitida a utilização da BE por parte de alunos: 

1.1. Que tenham tido ordem de saída da sala de aula e demais locais onde se esteja a 

desenvolver o trabalho escolar da respetiva turma, uma vez que estes alunos são 

encaminhados para o Centro de Apoio à Aprendizagem. 

1.2. Que estejam a faltar às aulas. 

 

 


