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Este “Guia de Orientações para os Profissionais atuantes em
Bibliotecas Escolares e Escolares-Comunitárias em contexto de
Atividades Escolares durante a pandemia de COVID-19” advém da
situação singular de enfrentamento ao Coronavírus, que nos convida a
pensar em estratégias que facilitem a manutenção do vínculo entre
os estudantes e a escola durante esse período, por meio de atividades
pedagógicas mediadas por tecnologias digitais, bem como em
orientações e medidas de segurança que possibilitem a proteção de
toda a comunidade escolar no futuro retorno às atividades
presenciais.
 
Serão necessárias, portanto, adequações no trabalho pedagógico e
nas atividades administrativas das bibliotecas, levando-se em
consideração as devidas precauções para o controle do Coronavírus
nesses espaços educativos, por meio de ações e cuidados com a
higiene e desinfecção do acervo e de todo o material presente na
biblioteca.
 
Assim sendo, estas orientações se integram às ações previstas no
“Plano de Gestão Estratégica para a Realização das Atividades
Pedagógicas não Presenciais na Rede Pública de Ensino do Distrito
Federal” e buscam oferecer recomendações e sugestões para a
adaptação das atividades não presenciais da biblioteca, conforme a
Portaria Nº 133, de 03 de junho de 2020, bem como as atividades
presenciais, quando autorizadas.
 
Esperamos que este material possa contribuir para o planejamento de
ações que possam diminuir os reflexos negativos da suspensão das
atividades presenciais junto aos estudantes e também em um
protocolo de ação antes da reabertura das bibliotecas para um
retorno mais tranquilo e seguro, e para a criação e inovação nas
atividades desenvolvidas por todas e todos, sabendo que muitas
possibilidades surgirão e que a criatividade e competência de vocês
serão as maiores orientadoras nesse processo.
 

Desejamos um bom trabalho e sucesso no retorno!

APRESENTAÇÃO
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Nesse sentido, as bibliotecas

escolares e escolares-comunitárias,

baseando-se em informações

científicas das autoridades

nacionais e internacionais de saúde,

devem promover ações e atividades

para os estudantes e para a

comunidade em geral, a fim de

mitigar e conter a propagação do

Coronavírus.

 

As bibliotecas escolares e escolares-

comunitárias são espaços de

aprendizagens, que promovem a

informação, a leitura, a pesquisa, a

curiosidade, a fruição de ideias, a

criatividade, aspectos estes

fundamentais para a construção de

competências significativas para o

crescimento pessoal, social e cultural

dos estudantes e da comunidade

escolar como um todo.

 

Assim sendo, têm-se nelas espaços

privilegiados de referência para a

difusão de informações íntegras e para

a promoção de boas práticas sociais.

Por isso, Monteya (1993) alerta para a

responsabilidade social das bibliotecas

no enfrentamento a pandemias,

ressaltando que os principais aspectos

preventivos para esse tipo de situação

relacionam-se à difusão de

informações sobre medidas de

transmissão e prevenção.

As bibliotecas escolares e
escolares-comunitárias

são espaços essenciais de
aprendizagem!

O que reforça sua responsabilidade

social no enfrentamento a

pandemias.

POSSIBILIDADES PEDAGÓGICAS PARA O
TRABALHO NÃO PRESENCIAL E PRESENCIAL

O contexto de isolamento social e o

ensino mediado por tecnologias

sinaliza que as bibliotecas escolares

e escolares-comunitárias devem

buscar alternativas para assegurar o

seu papel de veicular a informação

e prover o conhecimento, incentivar

a leitura e disseminar recursos

pedagógicos de apoio às

aprendizagens. 
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Elaborar um plano de

comunicação, por meio de

cartazes, avisos, cartilhas, posts

em redes sociais, e-mail etc., com

orientações quanto à Covid-19 

e com recomendações aos

estudantes, à  comunidade escolar

e a comunidade em geral  sobre

as condutas adequadas de

comportamento, hábitos e higiene

na área da biblioteca, para ser

implementado no período de

retorno às atividades presenciais. 

Seguem algumas recomendações e sugestões para o trabalho não presencial e

presencial, quando este for autorizado, a fim de contribuir para o

fortalecimento desse papel, especialmente no que se refere à formação dos

estudantes da rede pública de ensino do Distrito Federal, bem como para

favorecer a criação de outras possibilidades pedagógicas para a formação de

leitores.

Realizar planejamento, antes

do retorno às atividades

presenciais, em conjunto com a

gestão da unidade escolar ou

com Coordenação Regional de

Ensino/UNIEB, para a

higienização e desinfecção dos

espaços físicos da Biblioteca,

dos móveis, dos equipamentos

e dos livros a serem

emprestados para os

estudantes e comunidade em

geral. 

Incluir no plano de
comunicação uma ampla
divulgação do papel da
biblioteca nesse momento de
pandemia, informando que as
bibliotecas são locais seguros
e confiáveis.

TRABALHO NÃO PRESENCIAL A atuação e a carga horária dos profissionais que atuam
nas bibliotecas escolares e escolares-comunitárias para

as atividades não presenciais devem  respeitar,
especialmente, os Artigos 18, 19, 20 e 21 da Portaria nº

133, de 03 de junho de 2020, que dispõe sobre os critérios
para atuação dos profissionais em exercício nas

unidades escolares da rede pública de ensino do Distrito
Federal neste período de pandemia causada pelo

Coronavírus, bem como o “Plano de Gestão de Pessoas”
que traz orientações quanto ao retorno das atividades

educacionais e complementa a referida Portaria.

http://www.se.df.gov.br/wp-conteudo/uploads/2020/06/portaria_133_2020.pdf
http://www.se.df.gov.br/wp-conteudo/uploads/2020/05/gestao_estrategica_realizacao_atividades_pedagogicas_nao_presenciais.pdf
https://artsandculture.google.com/partner/inhotim
https://artsandculture.google.com/partner/inhotim
http://www.se.df.gov.br/wp-conteudo/uploads/2020/06/Plano_de_Gestao_de_Pessoas_2020.pdf
https://artsandculture.google.com/partner/inhotim
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Auxiliar os professores da unidade escolar no planejamento das aulas

online, bem como das aulas presenciais (quando estas retornarem),

por meio de estratégias pedagógicas, em conformidade com o

Currículo em Movimento do Distrito Federal e com a Proposta

Pedagógica da escola, tais como:

organização de

catálogo com lista de

links relativos a vídeos

e livros digitais

gratuitos por área de

conhecimento;

Algumas sugestões:
http://pinacoteca.org.br

 
https://artsandculture.google.com/

partner/museu-afro-brasil
 

https://artsandculture.google.com/
partner/inhotim

elaboração de

sequências didáticas

ou roteiros de leitura

voltados para o

desenvolvimento de

atividades com textos

de diferentes

gêneros;

elaboração de lista de sugestões de livros

literários e/ou paradidáticos que podem

ser acessados gratuitamente pelos

estudantes;

Algumas sugestões:
https://books.google.com

 
http://www.dominiopublico.gov.br

elaboração de vídeos,

voltados para a

mediação de leitura

(contação de

histórias, leitura de

livros ou de trechos

de livros);

Plataformas que facilitam a
criação de vídeos:

https://www.rawshorts.com/

organização de

catálogo com lista de

links para acesso a

bibliotecas, museus e

pinacotecas;

elaboração de lista de

plataformas de jogos

educativos virtuais e

gratuitos;

planejamento de

exposições, murais

etc. em

plataformas

digitais e/ou redes

sociais;

Disponibilizar, em plataformas digitais e/ou redes sociais, a relação

de títulos que compõem o acervo da biblioteca escolar, de

preferência por áreas temáticas, a fim de possibilitar o empréstimo

de materiais à comunidade escolar, os quais devem ser retirados na

biblioteca, por meio de agendamento prévio.

Leia sobre as dinâmicas do
Ensino Fundamental que
exploram a literatura e o
campo artístico-literário

conceitualmente.
http://conteudos.coletivoleitor
.com.br/lp-o-campo-artistico-
literario-proposto-pela-bncc

Algumas sugestões:
https://bityli.com/mETDj
https://bityli.com/viuVK

 

http://pinacoteca.org.br/
https://artsandculture.google.com/partner/museu-afro-brasil
https://artsandculture.google.com/partner/inhotim
https://books.google.com/
http://www.dominiopublico.gov.br/
https://www.rawshorts.com/
http://conteudos.coletivoleitor.com.br/lp-o-campo-artistico-literario-proposto-pela-bncc
https://bityli.com/mETDj
https://bityli.com/viuVK
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Analisar os projetos realizados

pela biblioteca, a fim de verificar

qual ou quais podem ser

desenvolvidos de forma remota

ou online, por meio de encontros

virtuais, vídeos, podcasts,

atividades a distância etc.

 
 

Google Meet 
https://meet.google.com
 
Zoom
https://zoom.us/
 
Skype
https://www.skype.com/pt-br/

 
 

Quer criar conteúdo em
formato podcast? 

É mais fácil do que se imagina.
Conheça algumas técnicas e

segredos para auxiliar você no
processo:

 
https://resultadosdigitais.com.br

/blog/como-criar-um-podcast/

 para contação de

histórias utilizando

somente a voz ou com

auxílio de materiais e

técnicas diversas;

Jitsi
https://jitsi.org/jitsi-meet/
 
Slack
https://slack.com/intl/pt-br/
 
Hangouts
https://hangouts.google.com/

Para se inspirar:
https://fundacaodolivroeleitur
arp.com/2020/03/26/nucleo-
de-contadores-de-historias-

online/

Realizar encontros virtuais: 

para debates, palestras, partilhas das memórias

leitoras, entre outras.

com escritores e

ilustradores;

 para discussão e

orientação quanto aos

cuidados na Internet;

 para discussão e

orientação quanto à

identificação de

fake news;

para rodas de leitura 

e saraus;

Veja como orientar os
estudantes sobre exposição

inadequada na rede:
https://novaescola.org.br/cont

eudo/1525/cuidados-na-
internet

Veja alguns aplicativos para encontros virtuais:

Para se inspirar:
https://bce.unb.br/clubedeleitura/

 
https://fundacaodolivroeleiturarp.
com/2020/04/01/clube-do-livro-

online/

https://meet.google.com/
https://zoom.us/
https://www.skype.com/pt-br/
https://resultadosdigitais.com.br/blog/como-criar-um-podcast/
https://jitsi.org/jitsi-meet/
https://slack.com/intl/pt-br/
https://hangouts.google.com/
https://fundacaodolivroeleiturarp.com/2020/03/26/nucleo-de-contadores-de-historias-online/
https://novaescola.org.br/conteudo/1525/cuidados-na-internet
https://bce.unb.br/clubedeleitura/
https://fundacaodolivroeleiturarp.com/2020/04/01/clube-do-livro-online/


TRABALHO  PRESENCIAL 

Elaborar uma agenda de atendimento à comunidade, definindo
um cronograma de retirada e de devolução dos livros, a fim de
controlar o acesso dos usuários à biblioteca, garantindo o
distanciamento social e evitando aglomerações.
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Verificar a realização da

higienização e desinfecção dos

espaços físicos da Biblioteca, dos

móveis, dos equipamentos e dos

livros a serem emprestados, a fim

de garantir a segurança dos

profissionais atuantes nas

bibliotecas, bem como de toda a

comunidade.

Elaborar ou atualizar a relação de títulos que compõem o acervo

da biblioteca, de preferência por áreas temáticas, para

disponibilizar, em plataformas digitais e/ou redes sociais aos

estudantes, aos professores e à comunidade.

Separar os livros solicitados a partir da lista publicada em

plataformas digitais e/ou redes sociais e realizar a devida

higienização e desinfecção antes de emprestá-los.

restrição à aglomeração de pessoas;
manutenção de distanciamento
mínimo; e
adoção de mecanismos sanitários de
profilaxia e assepsia .

O servidor deverá respeitar as 
medidas de segurança orientadas pela
Organização Mundial da Saúde - OMS e
pela Secretaria de Saúde do Distrito
Federal em relação à COVID-19, tais como: 

 QUANDO AUTORIZADO

O coronavírus é um novo vírus contagioso e ainda há

muito a ser descoberto sobre ele. Ao contrário daqueles

que causam a gripe comum, não há pré-imunidade

conhecida, vacina ou tratamento específico e presume-se

que todas as pessoas sejam suscetíveis a ele.

Médico Sem Fronteiras - https://www.msf.org.br/.

https://www.msf.org.br/
https://www.msf.org.br/
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Embora esperemos que a volta à

normalidade esteja próxima, é

difícil prever como será o retorno

às atividades escolares

presenciais após a pandemia de

Covid-19, mas é bom nos

dedicarmos a planejar ações e

adotar protocolos de higiene

necessários para evitar, ao

máximo, o contágio entre os

profissionais da educação,

estudantes, suas famílias e a

comunidade como um todo,

garantindo um retorno seguro.

No caso das bibliotecas, algumas

medidas especiais são ainda mais

necessárias dadas a quantidade e

diversidade de materiais no

espaço e, sobretudo, em função do

natural compartilhamento desses

materiais.

 

Assim sendo, seguem

recomendações de procedimentos

gerais de higiene e desinfecção a

serem realizadas na volta às

atividades presenciais.

Ações e  protocolos de
higiene necessários para

evitar, ao máximo, o
contágio entre os

profissionais da educação.
Vamos trabalhar para um retorno

seguro!

CUIDADOS COM A HIGIENE E DESINFECÇÃO



Utilizar luvas descartáveis,

sempre que possível,

principalmente se tiver

contato com diferentes

superfícies ao longo do

expediente.

Os equipamentos  e

materiais de uso

compartilhado

(computadores,

impressoras, teclados,

mouses, telefones,

grampeadores, entre outros)

devem sempre ser

higienizados antes do uso.

PROCEDIMENTOS GERAIS 
PARA TODOS OS PROFISSIONAIS NO
RETORNO ÀS ATIVIDADES PRESENCIAIS

Lavar as mãos com água

e sabão ou higienizá-las

com álcool em gel 70%

várias vezes ao dia. 

LAVE SUAS MÃOS!
Utilizar máscara de proteção

na biblioteca durante todo o

expediente e substituí-la a

cada 3 (três) horas ou

sempre que estiver úmida. 

USE MÁSCARA!

Manter o distanciamento

social recomendado

(mínimo de 2 metros).

PRATIQUE O
DISTANCIAMENTO
SOCIAL!

USE LUVAS!

O profissional que tiver

contato com a

comunidade escolar e/ou

com o público em geral

precisa redobrar os

cuidados de higienização,

além de utilizar

equipamentos de

proteção individual - EPI.

REDOBRE OS CUIDADOS!
HIGIENIZE!
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não varrer superfícies a

seco, pois isso contribui

para a dispersão de todo

tipo de microrganismos,

devendo-se varrer com um

pano molhado, utilizando a

técnica úmida;

limpar todas as superfícies

diariamente - mesas,

cadeiras, poltronas

armários, balcões,

corrimões, maçanetas,

apoios de braços, encostos,

bandejas, interruptores de

luz e ar, controles remotos,

paredes adjacentes, portas

e janelas, com produtos

recomendados para este

fim.

separar uma estante para

recebimento de material

devolvido;

receber o livro sempre com

luvas;

acomodar o material recebido

na estante separada para este

fim;

não colocar esse livro no acervo

nos próximos 14 dias, como

também não o liberar para

empréstimo;

higienizar suas mãos com água

e sabão ou álcool em gel 70%;

após o período de 14 dias, usar

EPI, higienizar com álcool e

papel toalha, descartando o

papel toalha em seguida;

higienizar novamente suas mãos

seguindo protocolo.

PROCEDIMENTOS GERAIS 
PARA TODO O AMBIENTE DE TRABALHO
NA BIBLIOTECA

Assegurar a desinfecção de

instalações, do espaço físico,

dos mobiliários, dos

equipamentos e do acervo,

seguindo as recomendações

das autoridades da saúde:

Realizar a higienização e

desinfecção dos materiais a

serem emprestados e

devolvidos, conforme 

a seguir:

Controlar o acesso dos

estudantes e da comunidade

à biblioteca, garantindo o

distanciamento social e

evitando aglomerações.

 

 

Adiar as atividades presenciais

em grupo até que a situação

quanto à pandemia esteja

normalizada. 
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Canal EducaDF no Youtube
https://www.youtube.com/channel/UCbtXh3i-jkJ6vi-5nkzqukw

 

 

Cartilha Orientações para acolhimento de servidores
na volta ao trabalho em tempos de pandemia da COVID-19
http://www.se.df.gov.br/wpconteudo/uploads/2020/05/cartilha

orienta%C3%A7%C3%B5es-para-acolhimento-de-servidores-

na-volta-ao-trabalho-em-tempos-de-pandemia-da-covid-19.pdf

 

Cartilha Orientações de cuidado e autocuidado com
a saúde física e mental em tempos de pandemia da COVID-
19
http://www.se.df.gov.br/wpconteudo/uploads/2020/05/cartilha

orienta%C3%A7%C3%B5es-de-cuidado-e-autocuidado-com-a-

sa%C3%BAde-f%C3%ADsica-e-mental-em-tempos-de-

pandemia-da-covid-19.pdf

 

 

Nesse tempo, em que o

presencial não será possível,

mantenha contato por meio do

nosso endereço eletrônico:

 

 

 

gplei.dispre@edu.se.df.gov.br

TV Justiça: canais 53.1 e 53.2
Rede Gênesis: canal 30.1
TV União: canal 11.1

Canal Escola em Casa DF
https://www.youtube.com/channel/UC65bRSoQE8mV-Ac6xabjbHw
 

Teleaulas 
Canais de TV aberta:

 

 

16

FALE COM 
A GENTE!

FIQUE POR DENTRO!

Programação das Teleaulas:
http://www.se.df.gov.br/progra

macao-das-teleaulas/

https://www.youtube.com/channel/UCbtXh3i-jkJ6vi-5nkzqukw
http://www.se.df.gov.br/wpconteudo/uploads/2020/05/cartilhaorienta%C3%A7%C3%B5es-para-acolhimento-de-servidores-na-volta-ao-trabalho-em-tempos-de-pandemia-da-covid-19.pdf
http://www.se.df.gov.br/wpconteudo/uploads/2020/05/cartilhaorienta%C3%A7%C3%B5es-de-cuidado-e-autocuidado-com-a-sa%C3%BAde-f%C3%ADsica-e-mental-em-tempos-de-pandemia-da-covid-19.pdf
https://www.youtube.com/channel/UC65bRSoQE8mV-Ac6xabjbHw
https://www.youtube.com/channel/UC65bRSoQE8mV-Ac6xabjbHw
https://www.youtube.com/channel/UCbtXh3i-jkJ6vi-5nkzqukw
http://www.se.df.gov.br/wpconteudo/uploads/2020/05/cartilhaorienta%C3%A7%C3%B5es-para-acolhimento-de-servidores-na-volta-ao-trabalho-em-tempos-de-pandemia-da-covid-19.pdf
http://www.se.df.gov.br/wpconteudo/uploads/2020/05/cartilhaorienta%C3%A7%C3%B5es-de-cuidado-e-autocuidado-com-a-sa%C3%BAde-f%C3%ADsica-e-mental-em-tempos-de-pandemia-da-covid-19.pdf
http://www.se.df.gov.br/programacao-das-teleaulas/
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