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Biblioteca Floresta de Livros (BFL) / CREIR / CP2 

Plano para retomada das atividades presenciais: 2ª fase de retorno 

Ano letivo 2021 / Ano-calendário 2022.1 

 

A reabertura da Biblioteca Floresta de Livros/CREIR (BFL) ocorrerá de forma 

gradual, em fases, endossando as recomendações enumeradas nestes documentos: 

Protocolo para reabertura das bibliotecas escolares do CP2 durante a pandemia do 

COVID-19, produzido em 2020 e alterado em 2021 pela Central de Bibliotecas em 

colaboração com os demais servidores que atuam nas Bibliotecas do Colégio; e 

Protocolo para a retomada das ações presenciais da Biblioteca Floresta de Livros, 

protocolo local elaborado em 2020 pela equipe da BFL. 

Com a retomada plena das atividades presenciais a partir de 03 de março de 

2022, a equipe da Biblioteca avançará para a 2ª fase de retorno, em consonância 

com o seu Protocolo. Ressalte-se que o término da pandemia não foi decretado pela 

Organização Mundial da Saúde (OMS), portanto, o retorno pleno deve inspirar 

cuidados atinentes ao distanciamento físico e à utilização de máscaras faciais.  

Nos tópicos subsequentes serão delineadas as frentes de atuação da BFL 

durante esta fase, que compreenderá de modo inicial o período entre 03/03/2022 e 

17/03/2022. 

 A equipe da Biblioteca estará completa para o trabalho presencial, contando 

com o servidor Felipe Lêdo, Bibliotecário, cobrindo o turno da manhã, e com a 

servidora Natalia Moraes, Auxiliar de Biblioteca, cobrindo o turno da tarde; 

 Os serviços direcionados ao atendimento presencial da comunidade escolar 

serão retomados paulatinamente nesta fase. As seguintes atividades serão 

desempenhadas: 

- Organização do espaço físico;  

- Tombamento de acervo comprado por meio de pregões realizados em 2020 

e 2021 e posterior armazenamento; 

- Inventário e avaliação do acervo corrente para identificação de itens passíveis 

de desbastamento; 

- Realização de pequenos reparos em itens do acervo corrente; 

- Avaliação de livros doados para possível incorporação ao acervo;  
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- Devolução de livros e outros materiais, de forma remodelada. A comunidade 

escolar será convidada a devolver livros que foram emprestados antes do 

afastamento social;  

- Realização de atividades de mediação de leitura com as crianças do 

Grupamento 5 (G5) no espaço da Biblioteca, mediante agendamento de horário 

com as professoras(es). As turmas do G5 serão atendidas uma vez por 

semana, em grupos de 6 (seis) crianças, obedecendo certo grau de 

distanciamento físico (1,5 m). Essas atividades serão conduzidas pela equipe 

da BFL em conjunto com uma professora;  

- Realização de encontro de integração com as crianças do G5, mediante 

agendamento de horário. Essa atividade consistirá em uma visitação presencial 

das turmas à Biblioteca Liga da Leitura, do campus Realengo I. Os encontros 

serão realizados com grupos de 6 (seis) crianças, em atenção à necessidade 

de distanciamento físico e serão conduzidos pela equipe da BFL em conjunto 

com uma professora;  

- Atendimento à distância (via e-mail, preferencialmente) de demandas gerais 

da comunidade escolar;  

- Diante da impossibilidade de acesso ao espaço e acervo físicos da BFL, a 

equipe seguirá atuando no trabalho remoto de pesquisa e disponibilização de 

recursos digitais (livros, filmes, música, registros sonoros, etc.) por meio do 

Projeto Biblioteca Indica;  

- Condução do Projeto Caixa Viajante; 

 Estarão vedadas as seguintes atividades e serviços:  

- Acesso ao acervo. Somente a equipe terá autorização para acessar e 

manusear o acervo; 

- Empréstimo de livros para consulta local;  

- Empréstimo domiciliar de livros para o G5 e docentes; 

- Empréstimo entre Bibliotecas; 

- Empréstimos de quaisquer materiais; 

- Recebimento de doações de livros e outros materiais; 
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- Atendimento presencial de demandas gerais da comunidade escolar 

(consultas e pesquisas em catálogos online e em outras fontes de informação, 

etc.); 

- Atendimento coletivo semanal aos Grupamentos 3 e G4; 

- Circulação que implique em aglomeração de pessoas no espaço; 

- Utilização de computador por servidores e estagiários que não atuam na 

Biblioteca; 

 Esta fase terá duração mínima de 15 (quinze) dias corridos, prorrogável por 

igual período; 

 A prorrogação desta 2ª fase, assim como a implementação da 3ª fase, ficarão 

a critério do Bibliotecário responsável, que deverá considerar o progresso das 

atividades internas e o arrefecimento dos índices relativos à pandemia. Tanto a 

prorrogação da segunda fase como o avanço para a próxima fase serão comunicados 

às Coordenações Setorial e Pedagógica do CREIR através de ofício. Com a 

assistência da Coordenação, os demais entes da comunidade escolar também serão 

cientificados; 

 Para qualquer procedimento não previsto neste plano de funcionamento, a 

deliberação ficará a critério do Bibliotecário responsável em conjunto com as 

Coordenações Setorial e Pedagógica do CREIR, consultando sempre a Central de 

Bibliotecas. 
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Quadro 1- Segunda fase de reabertura da Biblioteca Floresta de Livros do CREIR 

Fase Descrição Período Que atividades serão desenvolvidas? Que atividades NÃO serão desenvolvidas? 

2ª 
FASE 

- Período dedicado à 
reorganização do 
espaço e do trabalho 
presencial. 
 
- Retorno pleno da 
equipe ao trabalho 
presencial. 
 
- Retorno gradual 

das atividades e 

serviços presenciais 

direcionados à 

comunidade 

escolar.  

 

- Atendimento 

presencial ao G5 

para atividades de 

mediação de leitura 

e integração. 

 
 

- 15 dias 
corridos, 
prorrogáveis, 
se for preciso. 
 
- Inicialmente, 
de 03/03/2022 
a 17/03/2022.  

- Reorganização do espaço e acervo; tombamento de 
acervo comprado.  
 
- Devolução de livros e outros materiais, de forma 
remodelada. 
 
- Realização de atividades de mediação de leitura com 
o G5 no espaço da BFL, uma vez por semana e 
mediante agendamento de horário. Essas atividades 
serão conduzidas pela equipe da BFL em conjunto 
com uma professora e serão direcionadas para grupos 
de 6 crianças, em atenção ao distanciamento físico.  
 
- Realização de encontro de integração com as turmas 
de G5. As turmas serão levadas à Biblioteca Liga da 
Leitura (Realengo I) para uma visitação presencial. 
Essa atividade será conduzida pela equipe da BFL em 
conjunto com uma professora e as turmas devem ser 
divididas em grupos de 6 crianças, em atenção ao 
distanciamento físico.  
 
- Atendimento remoto de demandas gerais da 
comunidade escolar (via e-mail, preferencialmente). 
 
- Projetos Biblioteca Indica e Caixa Viajante. 
 
 
 

- Acesso ao acervo. 
 
- Empréstimo de livros para consulta local 
(todos os grupamentos e docentes). 
 
- Empréstimo domiciliar de livros (G5 e 
docentes). 
 
- Empréstimo entre Bibliotecas. 
 
- Empréstimo de outros materiais (canetas, 
lápis, grampeador, etc.). 
 
- Recebimento de doações de livros e outros 
materiais. 
 
- Atendimento presencial de demandas gerais 
da comunidade escolar. 
 
- Atendimento coletivo semanal aos 
Grupamentos 3 e 4 para realização de 
atividades de mediação de leitura. 
 
- Circulação/aglomeração no espaço. 
 
- Utilização de computador por servidores e 
estagiários. 

Fonte: Elaboração própria.
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