Funcionamento das Bibliotecas Escolares durante o período COVID
Dada a situação de pandemia e as necessárias precauções e medidas de segurança
recomendadas pelas autoridades de saúde, o acesso às Bibliotecas Escolares (BE) do
Agrupamento será limitado. Contudo, queremos continuar a proporcionar o serviço sempre
tem sido prestado pelas Bibliotecas, em particular de apoio ao desenvolvimento das atividades
letivas.
De modo a possibilitar que alunos e professores continuem a ter acesso quer aos espaços,
quer aos equipamentos e recursos, foram criados alguns mecanismos para a requisição dos
espaços e dos equipamentos.

A utilização do espaço da BE (e, no caso da ESPAM, também da Sala 40 e do Anfiteatro) será
possível apenas através de requisição. A requisição dos espaços é feita num Excel/planilha
partilhado, acessível nos links abaixo indicados.
ESPAM
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1l8bbz85SegHeUUFCWdeMuu8suqxWLVfRsNjr_Eliy
mQ/edit#gid=433157561
EB N.1
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1JBMUuUYniqRlxSYvtf7rAL_wh6tTGOp0Gv1I26kZl4
M/edit#gid=1990181946

Os espaços poderão ser requisitados para utilização em contexto letivo de um grupo-turma
(com toda a turma ou apenas para um grupo de alunos da turma, por exemplo, para pesquisar
nos computadores, sempre um aluno por cada computador). Contudo, não será possível a
utilização do mesmo espaço por grupos de alunos de diferentes turmas em simultâneo.
Também pode ser feita a requisição para grupos de apoio/apoio em pequeno grupo,
atividades de clubes, etc. No caso das atividades de clubes, a organização dos alunos em
cumprimento com as normas de higiene e distanciamento social será da responsabilidade do
docente responsável pelo mesmo.
Na requisição do espaço, cada professor deverá indicar tudo o que é solicitado e ter em
atenção o dia e o tempo para o qual pretende fazer a requisição (devido aos horários
desfasados, não foram indicadas horas, mas sim os tempos em cada turno, manhã/tarde). É
possível, nas observações, dar outras indicações, como, por exemplo, pedir o apoio ou a
presença da Professora Bibliotecária (PB). Também se pede atenção para as marcações já
feitas, de modo a não “apagar” inadvertidamente a requisição feita por outro colega. Eis um
exemplo de uma requisição:

Quanto à requisição de equipamentos e recursos da BE, esta será feita através de um
formulário Google. Após a receção do pedido, será enviado um email a indicar se os
equipamentos/recursos em causa estão disponíveis. Atenção: a requisição é validada sempre
através do email enviado pela Biblioteca Escolar. Caso não receba qualquer confirmação por
parte da BE, agradecemos que contacte diretamente uma das professoras bibliotecárias.
A requisição de equipamentos/recursos é feita com um máximo de um mês de antecedência.
Pretende-se, assim, facilitar o trabalho dos professores que pretendem desenvolver um
trabalho em continuação com as suas turmas, mas evitar que sejam requisitados
equipamentos para o ano inteiro, impedindo assim outros colegas de ter acesso aos mesmos.
Os links para acesso aos formulários são os seguintes:
ESPAM – https://forms.gle/brAzneqL66jQMLkC8
EB N.1 – https://forms.gle/4aSmtRbeeZaFoTDn7

Reforçamos a disponibilidade das professoras bibliotecárias para apoiar e colaborar com todos
os colegas na planificação e organização de atividades pedagógicas, curriculares ou
extracurriculares, disciplinares ou interdisciplinares, com vista ao desenvolvimento de
competências transversais e das diversas literacias, bem como à melhoria das aprendizagens
dos nossos alunos.

As Professoras Bibliotecárias do Agrupamento
PB Ana Nunes
PB Saudade Mestre

