
 



 

MEDIDAS GERAIS DE PREVENÇÃO E CONTROLO DA COVID 19  

APLICADAS A BIBLIOTECA ESCOLAR / CENTRO DE RECURSOS EDUCATIVOS (CRE)  

 

Este documento contempla as medidas preventivas e ações elaboradas pela Equipa Operativa do 
Plano de Contingência para a Covid-19, doravante designada por Equipa Operativa, a serem 
implementadas no Colégio para as atividades realizadas na Biblioteca Escolar / Centro de 
Recursos Educativos (CRE) de modo articulado com o Plano de Contingência Geral do Colégio 

Valsassina. 

O objetivo das medidas a serem aplicadas na Biblioteca Escolar/Centro de Recursos Educativos 
(CRE) é manter a atividade deste espaço em funcionamento face aos possíveis efeitos da epidemia, 
nomeadamente em caso de absentismo da responsável pelo CRE, dos professores de apoio ao CRE 

e dos alunos e respetivas repercussões nas atividades escolares. 

As medidas serão afixadas no CRE e dadas a conhecer a todos os professores apoio ao CRE e de 
substituição.  

 

A título excecional, e enquanto for necessário adotar procedimentos de controlo da prevenção e 

transmissão da COVID-19, serão aplicadas as seguintes medidas: 

§ Reforço de medidas de higienização e desinfeção: 

- de todo o espaço, maçanetas, superfícies; 

- dos materiais após cada utilização; 

§ O CRE passará a funcionar com capacidade limitada; 

§ As mesas terão utilização individual; 

§ Será feito o registo de todos os utilizadores (planta); 

§ Só poderão ser utilizados 5 computadores (um aluno por computador): 

- Os teclados dos computadores são protegidos por película aderente, que será substituída 
sempre que se apresentar rasurada; 

- Os teclados e os ratos de computador são limpos com um toalhete desinfectante antes de 
cada utilização; 

§ Colocação de um balde específico para lenços de papel utilizados; 

§ A sala será arejada abrindo-se a porta que dá para o exterior; 

§ Os livros consultados e manuseados terão que ser colocados pelo utilizador no carrinho onde 
permanecerão de quarentena; 

§ A responsável pelo CRE bem como os professores de apoio devem usar toalhetes/gel 
desinfetante sempre que procedem a manuseamento de materiais. 

 

 

 



No caso de ausência da responsável pelo CRE os procedimentos a adoptar pelos professores de 

apoio são os seguintes: 

 

§ Garantir o normal funcionamento do CRE durante o bloco de 90’ atribuído e no intervalo 
seguinte; 

§ Nos períodos em que não está atribuído nenhum professor de apoio, o CRE estará encerrado; 

§ Durante a permanência do CRE, o professor de apoio deverá dar prioridade ao atendimento 
aos alunos, distribuir toalhetes para utilização dos computadores, registar requisições e 
devoluções de livros, assegurar que os livros são colocados no carrinho na posição vertical; 

assegurar que a sala está em condições de arrumação para o seu normal funcionamento. 
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