
 

 

 

 

ESCOLA SECUNDÁRIA DA RAMADA 

BIBLIOTECA ESCOLAR 
 

Informação à comunidade educativa 
 

 A Biblioteca da Escola Secundária vai estar aberta para os todos os 
utentes, tendo em conta as circunstâncias e os condicionamentos provocados 
pela situação de pandemia que estamos a viver respeitando as orientações e 
tendo como referência os seguintes normativos: 

- Orientações Ano letivo 2020/2021, disponíveis em 

https://www.dgeste.mec.pt/wp-

content/uploads/2020/07/Orientacoes-DGESTE-20_21.pdf 

https://www.dgeste.mec.pt/wp-

content/uploads/2020/07/Orientacoes-DGESTE_DGE_DGS-

20_21.pdf 

 

- Referencial escolas – Controlo da transmissão de COVID -19 em 

contexto escolar, disponível em https://www.dgs.pt/documentos-

e-publicacoes/referencial-escolas-controlo-da-transmissao-de-

covid-19-em-contexto-escolar.aspx 

 

- Orientações 2020.21 para organização das Bibliotecas Escolares, 

disponível em https://www.rbe.mec.pt/np4/2593.html. 

 

 Devido aos condicionalismos, houve necessidade de proceder a várias 

alterações no seu funcionamento que se passam a enumerar de forma concisa: 

 Horário de funcionamento: 

Manhã: 9h -12h 

Tarde: 13h35 – 16h25 

Encerra das 12h às 13h 35 para almoço da assistente operacional adstrita e 

higienização do espaço. 

Atendimento: 

 Devido às restrições e à redução da ocupação do espaço, o atendimento 

será reforçado com o atendimento à distância, através do email da biblioteca 

(biblioteca@esramada.pt) e através da plataforma digital da biblioteca 

(Wakelet), disponível na página da escola. 

 

Organização e lotação do espaço 
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 A entrada e a saída da biblioteca passa a ser feita por portas distintas, 

devidamente assinaladas e de forma a garantir uma circulação num sentido 

único. 

 A lotação do espaço foi reduzido para 30 pessoas e a disposição o 

mobiliário foi alterada para promover o distanciamento entre os utilizadores, 

um por mesa na zona de estudo e leitura e de um utilizador por computador, 

em mesa individual. 

Condições de acesso e permanência no espaço 

 Todos os utentes devem respeitar as regras de conduta social e de 

etiqueta respiratória, uso obrigatório de máscara e distanciamento social. 

 Os alunos devem dirigir-se à zona de atendimento, registar-se e seguir 

sempre as orientações, aguardando a sua vez, num fila única e respeitando o 

distanciamento. 

 Não é permitida a troca de lugares nem a alteração da disposição do 

mobiliário. 

 Não há livre acesso às estantes nem aos equipamentos e os 

equipamentos utilizados serão higienizados e os documentos em suporte papel 

ficarão em quarentena, tarefa a cargo da equipa da biblioteca. 

Prioridades no acesso ao espaço da biblioteca 

a) Utentes para requisição de documentos para sala de aula ou 

domicílio; 

b) Turmas em aulas agendadas na Biblioteca (apenas turnos); 

c) Alunos em tutoria (máximo 3 alunos + 1 docente); ou em mentoria; 

d) Alunos em apoio educativo (máximo 3 alunos + 1 docente); 

e) Alunos provenientes da sala de aula com tarefas específicas a 

realizar (testes…);  

f) Alunos e docentes para realização de trabalhos escolares. 

Finalmente, caso seja necessário passar a um regime misto ou à distância, 

serão feitos os ajustamentos necessários que a situação exija. 

 

 

 

 

 

 
 


