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APRESENTAÇÃO
Caros(as) profissionais atuantes nas Bibliotecas Escolares e Escolares-Comunitárias da
rede pública de ensino do Distrito Federal,
O enfrentamento ao Coronavírus tem nos desafiado, dia após dia, a repensar nossas ações e
nosso comportamento e isso alterou, de maneira significativa, a nossa rotina em casa e no
trabalho. Esse desafio tem nos impulsionado a novas aprendizagens, a trilhar caminhos
seguros para as nossas escolhas e a buscar cuidar de nós mesmos(as) e dos outros.
Com essa convicção, este caderno busca apresentar um protocolo para o convívio seguro nas
bibliotecas escolares e escolares-comunitárias da rede pública de ensino do Distrito Federal,
preservando um retorno mais confiante e protegido para os(as) estudantes, para nós,
enquanto profissionais da educação, e para a comunidade como um todo.
Estas orientações buscam atender ao Decreto nº 42.253 de 30 de junho de 2021, que dispõe
sobre o retorno ao trabalho presencial e, sendo assim, se aplicam tanto às bibliotecas
escolares, que receberão os(as) estudantes de forma presencial com atividades remotas
mediadas pelos(as) professores(as), quanto às bibliotecas escolares-comunitárias, as quais
buscarão se adequar aos protocolos recomendados, de acordo com as suas especificidades,
para retomar o atendimento ao público. Esta retomada ocorrerá em consonância com a
reabertura das atividades na rede pública de ensino, que se iniciará no dia 05 de agosto. Desse
modo, as bibliotecas escolares-comunitárias, a partir dessa data, também poderão iniciar suas
atividades junto à comunidade.
Ressaltamos, ainda, que as recomendações deste caderno se integram às ações previstas no
documento "Orientações para a Retomada das Atividades Presenciais/Híbridas nas Unidades
Escolares da Rede Pública de Ensino do Distrito Federal" e intentam subsidiar os planos de
retomada às atividades presenciais em cada biblioteca para que tudo transcorra com a maior
segurança e tranquilidade possível.

Desejamos um bom trabalho e sucesso no retorno!

Gerência de Políticas de Leitura e Mídias Educacionais
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RETORNO ÀS ATIVIDADES
PRESENCIAIS
NAS UNIDADES ESCOLARES
Ações e protocolos de
higiene necessários para
evitar, ao máximo, o
contágio.
Vamos trabalhar para um retorno
seguro!

Embora esperemos que a volta à
normalidade esteja próxima, é
difícil prever quando a pandemia
de Covid-19 estará de fato
controlada, por isso é bom nos
dedicarmos a planejar ações e
adotar protocolos de higiene
necessários para evitar, ao
máximo, o contágio entre os(as)
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, tendo em vista a
quantidade e a diversidade de
materiais no espaço e, sobretudo, em
função do habitual
compartilhamento desses materiais.
Assim sendo, seguem recomendações
gerais, procedimentos de higiene e
desinfecção a serem realizadas na
volta às atividades presenciais nas
bibliotecas escolares e escolarescomunitárias da rede pública de
ensino do Distrito Federal.
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ORGANIZAÇÃO E PREPARO PARA O
RETORNO E REABERTURA DAS
BIBLIOTECAS
Seguir o protocolo recomendado é essencial para abertura das
bibliotecas escolares e escolares-comunitárias. Assim sendo, aconselhase que o(a) profissional atuante nesses espaços busque, antes da
reabertura:

SEGUIR O
RECOMENDADO!

REFORÇAR O PAPEL DA
BIBLIOTECA!

Preparar a biblioteca
seguindo as orientações da

Propagar a importância da
biblioteca e contribuir para

SEEDF, das autoridades
sanitárias, bem como as
diretrizes desse material.

fazer dela um ambiente
seguro.

DIALOGAR COM A
EQUIPE GESTORA!

PLANEJE!

Manter diálogo com a
direção da escola e com a
CRE (no caso das bibliotecas
escolares-comunitárias) é
fundamental, seja na
elaboração do plano de

Formular um plano de
retorno, preocupando-se
com a reabertura da
biblioteca ao público,
especialmente no que se
refere à permanência de

retorno, seja na adequação
no uso dos protocolos.

usuários em suas
dependências.
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PROCEDIMENTOS GERAIS
Para todos(as) os(as) profissionais no retorno
às atividades presenciais

LAVE SUAS MÃOS!

USE MÁSCARA!

Lavar as mãos com água e

Utilizar máscara de proteção

sabão ou higienizá-las
com álcool em gel 70%
várias vezes ao dia.

na biblioteca durante todo o
expediente e substituí-la a
cada 3 (três) horas ou
sempre que estiver úmida.

PRATIQUE O
DISTANCIAMENTO
SOCIAL!

USE LUVAS!
Utilizar luvas descartáveis,
sempre que possível,
principalmente se tiver

Manter o distanciamento
social recomendado

contato com diferentes
superfícies ao longo do
expediente.

(mínimo de 1 metro).

REDOBRE OS CUIDADOS!

HIGIENIZE!

O profissional que tiver
contato com a
comunidade escolar e/ou
com o público em geral
precisa redobrar os
cuidados de higienização,

Os equipamentos e
materiais de uso
compartilhado
(computadores, impressoras,
teclados, mouses, telefones,
grampeadores, entre

além de utilizar
equipamentos de proteção
individual - EPI.

outros) devem sempre ser
higienizados antes do uso.
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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:
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.

Controlar o acesso dos
estudantes e da comunidade à
biblioteca, garantindo o
distanciamento social e
evitando aglomerações.

Readequar as atividades
presenciais em grupo
considerando o
distanciamento seguro.

Realizar a higienização e
desinfecção dos materiais a
serem emprestados e devolvidos,
conforme a seguir:
separar uma estante para
recebimento de material devolvido.
Sugere-se que esse material seja
acondicionado em locais que
permitam a circulação de ar e, assim,
a desinfecção com maior facilidade;
receber o livro sempre com luvas;
acomodar o material recebido na
estante separada para este fim;
o vírus permanece no papel em torno
de 05 (cinco) dias, portanto é preciso
deixar o livro em quarentena por
mais de 05 (dias) dias na estante. No
final deste Caderno encontra-se um
quadro anexo com o tempo de
sobrevida do vírus em algumas
superfícies;
não colocar esse livro no acervo nos
próximos 06 dias, como também não o
liberar para empréstimo;
higienizar suas mãos com água e
sabão ou álcool em gel 70%;
após o período de 06 dias, usar EPI,
higienizar com álcool e papel toalha,
descartando o papel toalha em
seguida. Esse procedimento deve ser
usado somente em livros de capa
dura ou plastificadas (os demais
livros, que possuírem características
físicas mais sensíveis devem
permanecer mais tempo em
quarentena, evitando o uso do álcool
para não danificar a sua estrutura);
higienizar novamente suas mãos
seguindo protocolo.
O anexo 2 traz um cartaz com o resumo
desse protocolo.
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PROCEDIMENTOS GERAIS
Atendimento ao público na biblioteca
O servidor deverá respeitar as

medidas de segurança orientadas pela
Organização Mundial da Saúde - OMS, pelo

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.

Ministério da Saúde e pela Secretaria de

Saúde do Distrito Federal em relação à
COVID-19, tais como:

restrição à aglomeração de pessoas;
manutenção
de
distanciamento
mínimo;

garantia de uma boa ventilação do
espaço; e

adoção de mecanismos sanitários de
profilaxia e assepsia.

Evitar abraços, beijos e apertos de mãos. (Apesar de estarmos cheios
de saudade uns dos outros.) Adote um comportamento amigável sem
contato físico.

As máscaras não devem ser usadas por crianças menores de 2 anos ou
pessoas que tenham dificuldade para respirar, estejam inconscientes,
incapacitadas ou que tenham dificuldade de remover a máscara sem
ajuda.
Elaborar ou atualizar a RELAÇÃO DE TÍTULOS que compõem o acervo
da biblioteca, de preferência por áreas temáticas, para disponibilizar,
em plataformas digitais (site, blog da escola ou da biblioteca) e/ou
redes sociais aos(às) estudantes, aos(às) professores e à comunidade.
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.
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.
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PROCEDIMENTOS GERAIS
Organização do espaço físico para
atendimento e permanência do
A Organização Mundial da Saúde - OMS
recomenda o planejamento de atividades
externas. Então, vale a pena pensar em
possibilidades de aproveitar os ambientes
externos
da
biblioteca,
utilizando
estratégias tais como:
promover leituras ao ar livre;
rodas de conversa;
contação de histórias;
clubes do livros;
saraus; e
outras atividades que possam ser
realizadas em espaços abertos.

público de forma segura

A bibliotecas escolares e escolarescomunitárias possuem características
distintas, considerando o espaço físico,
o número de usuários por dia, entre
outros aspectos. Diante disso, é
importante que cada uma analise suas
especifidades e, visando assegurar a
todos(as), deve-se seguir as seguintes
recomendações:

Para atividades que permitam
atendimento com horário
programado, disponibilizar
mecanismos on-line ou por
telefone para possibilitar o
agendamento, evitando as filas e
aglomerações.

Demarcar e reorganizar os
locais e espaços para filas e
esperas, respeitando o
distanciamento de segurança.

Demarcar áreas e mobiliário
(como cadeiras) que não
deverão ser utilizados.

Indicar visualmente a
limitação máxima de pessoas
ao mesmo tempo, de acordo
com as dimensões físicas e
capacidade máxima da
biblioteca.

Manter o distanciamento e
os protocolos de
biossegurança, evitando a
permanência dos estudantes
em agrupamentos físicos;
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Fique por
dentro!
Sugestões, orientações e
possibilidades para o
trabalho pedagógico

Bibliotecas Escolares e Escolares-Comunitárias : caderno de
possibilidade pedagógicas

Caderno Pedagógico Ler: a hora é agora!

Guia de Orientações para os Profissionais atuantes em Bibliotecas
Escolares e Escolares-Comunitárias em contexto de Atividades
Escolares durante a pandemia de COVID-19

Orientações para a Retomada das Atividades
Presenciais/Híbridas nas Unidades Escolares da Rede
Pública de Ensino do Distrito Federal

13

FONTES CONSULTADAS
AMERICAN LIBRARY ASSOCIATION. Pandemic Preparedness. 2020. Disponível
em: http://www.ala.org/tools/atoz/pandemic-preparedness . Acesso em: 27 jul.
2021
BRASIL. MINISTÉRIO DA CIDADANIA. SECRETARIA ESPECIAL DA CULTURA.
COORDENAÇÃO-GERAL DO SNBP. Orientações a bibliotecas públicas e
comunitárias COVID-19. Disponível em: http://snbp.cultura.gov.br/orientacoesa-bibliotecas-publicas-e-comunitarias-covid-19/. Acesso em: 26 jul. 2021
BRASIL. MINISTÉRIO DA CIDADANIA. Portaria nº 1.565, de 18 de junho de 2020.
Disponível em: https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-1.565-de-18-dejunho-de-2020-262408151 Acesso em: 26 jul. 2021.
INTERNATIONAL FEDERATION LIBRARY ASSOCIATION. COVID-19 and the
Global Library Field. Disponível em: https://www.ifla.org/covid-19-and-libraries
MARQUINA, Julian. 7 medidas a tener en cuenta para crear un protocolo de
actuación ante la apertura de las bibliotecas. 2020. Disponível em:
https://www.julianmarquina.es/medidas-protocolo-de-actuacion-anteapertura-de-bibliotecas/. Acesso em: 24 jul. 2021

OLIVEIRA, Anastácia. Novos procedimentos de preparação das bibliotecas ante
ao coronavírus. Grupo de Informação e Documentação Jurídicas do Distrito
Federal. 19 Março 2020. Disponível em :
http://abdf.org.br/gidj/noticias/item/47-novos-procedimentos-de-preparacaocorona. Acesso em: 27 jul. 2021
SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA DO DISTRITO
FEDERAL. Diretoria da Biblioteca Nacional de Brasília. Protocolo BNB, medidas
preventivas – covid-19: orientações gerais: Brasília: [s.n.], 2020. 18p. Disponível
em:
http://www.bnb.df.gov.br/images/stories/Arquivos_2020/ProtocoloCOVID19.pdf. Acesso em 18 jul. 2021

14

ANEXOS

ANEXO 1

Persistência do vírus em diversas superfícies

ANEXO 2

para livros devolvidos
a
quarenten

Orientações prestadas pelo Sistema Estadual de Bibliotecas Públicas
do Estado da Bahia, com base no periódico científico New England
Journal of Medicine sobre sobrevivência do coronavírus em superfícies.
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Separe uma estante para recebimento do material devolvido.

SE CUIDE!

Receba o livro sempre com
luvas.

ACOMODE
O LIVRO

Acomode o material rece
bido
na estante separada para
esse
fim.

DEIXE O L
IVRO
EM QUARE
NT

ENA

Não coloque esse livro no
acervo nos próximos 5 dias,
como também não o libere
para empréstimo.
SE CUIDE!

Higienize suas mãos com água,
sabão e álcool gel.

HIGIENIZE

O LIVRO

Após o período de 6 dias,
usando Equipamentos de
Proteção Individual, higienize
capa com álcool e papel
toalha, descartando o papel
toalha em seguida.

SE CUIDE!

Higienize novamente suas
mãos com água, sabão e álcool
gel.

FONTE
SISTEMA NACIONAL DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS - Adaptado - http://snbp.cultura.gov.br/orientacoes-a-bibliotecas-publicas-e-comunitarias-covid-19/

Desejamos um excelente
recomeço e que a caminhada entre
livros, propiciada por nossas
bibliotecas, seja cheia de encantos
e aprendizagens, considerando
sempre a vida como um bem maior!

Fale
conosco!
gplei.dispre@edu.se.df.gov.br

