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A BIBLIOTECA ESCOLAR ESTÁ EM 

REGIME DE ATENDIMENTO PRESENCIAL CONDICIONADO 

A Biblioteca da Escola Secundária José Falcão, em Coimbra, está em regime de atendimento presencial 

condicionado aos períodos de 3ªas e 6ªas feiras, entre as 14 h. e as 16 h., durante os quais a comunidade 

educativa poderá requisitar ou devolver obras do fundo documental para ler ou ver em casa, tirar 

fotocópias ou ir levantar os manuais de exame entretanto adquiridos. 

PROCEDIMENTOS A TER NO ACESSO À BIBLIOTECA ESCOLAR 

- Os utilizadores da B.E. devem obrigatoriamente usar máscara de proteção durante a sua permanência no 

edifício e ser portadores do cartão de identidade pessoal emitido pela Escola. 

- Os utilizadores da B.E. devem dirigir-se à receção da Escola para comunicar o seu interesse em aceder às 

instalações da B.E. e, em seguida, devem aguardar pela sua chamada no átrio da Biblioteca. Apenas é 

permitida a permanência de um utilizador de cada vez no interior da B.E. 

- Uma vez chamado, o utilizador da B.E. deve proceder à higienização das mãos com álcool-gel à entrada 

da Biblioteca e dirigir-se ao balcão de atendimento, respeitando os percursos assinalados no chão e o 

distanciamento social. 

- Neste período de confinamento, os utilizadores da B.E. não podem manusear diretamente os materiais 

expostos na Biblioteca, porquanto, o acesso às estantes apenas é permitido aos funcionários da Biblioteca 

a pedido dos seus utilizadores. 

EMPRÉSTIMO DE LIVROS, REVISTAS, CDs E DVDs 

- Os pedidos de empréstimo de livros, revistas, CDs e DVDs devem realizar-se ao balcão, se possível, após a 

consulta do catálogo bibliográfico, feita preferencialmente em casa. O referido catálogo está acessível no 

endereço eletrónico: 

https://catalogos.rbe.mec.pt/bibliopac/bin/wxis.exe/bibliopac/?IsisScript=bibliopac/bin/bibliopac.xic&db=

DB400294&lang=P&start=cfg2-drec 

- Os livros, revistas, CDs e DVDs deverão ser devolvidos no final da sua utilização exatamente pelo 

mesmo processo. Após o registo da sua devolução pelo funcionário ou pelo colaborador da Biblioteca, os 

materiais requisitados devem ser depositados na caixa de madeira, situada junto ao balcão de 
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atendimento, para serem colocados de quarentena nas 72 horas seguintes, findas as quais serão de novo 

organizados e acondicionados no local próprio, ficando aptos para novo empréstimo. 

- O período de empréstimo domiciliário de obras literárias e recreativas é de 5 dias úteis renováveis, até ao 

limite de 3 livros de cada vez. 

- As revistas e as novidades (obras recentes do fundo documental) apenas poderão ser requisitadas a título 

de empréstimo até 5 dias úteis não renováveis, desde que pertençam há mais de uma semana ao catálogo 

da Biblioteca. 

- A requisição a título de empréstimo excecional de dicionários, manuais escolares e livros de apoio ao 

estudo (livros de exercícios, questões, atividades ou resolução de testes e preparação para exames) é de 5 

dias úteis não renováveis. Neste caso, desde que disponíveis, estes materiais poderão ser requisitados pelo 

mesmo utilizador uma segunda vez durante este período, apenas em ocasião posterior à da data da sua 

devolução. 

SERVIÇO DE REPROGRAFIA 

- O serviço de reprografia da Biblioteca Escolar está funcional ao nível das fotocópias pelo que têm que ser 

tiradas presencialmente através de um suporte visual fornecido na altura pelo utilizador. No entanto, a 

impressão de outros documentos só é possível através do seu envio atempado em pdf, jpeg, png ou similar 

para o e-mail especificamente criado para o efeito: repro.biblioteca.esjf@gmail.com e a impressão feita na 

altura com o acompanhamento pessoal do utilizador. 

- O pagamento dos serviços de reprografia é efetuado com o cartão da Escola, de acordo com a tabela em 

vigor. 

LEVANTAMENTO DOS MANUAIS DE EXAME E PROVAS DE AFERIÇÃO 

- Tal como foi divulgado oportunamente, para levantar os livros de preparação para os exames e provas de 

aferição da Porto Editora para os 8ºs, 9ºs, 10ºs, 11ºs e 12ºs anos, os alunos devem proceder da seguinte 

forma: 

1. Preencher o cupão (Ensino Básico, Ensino Secundário ou Geometria Descritiva) em anexo com os 
dados de faturação do aluno. Ao selecionar o(s) livro(s) pretendidos fica disponível o montante a 
pagar. 

2. Fazer pagamento do(s) livro(s) no Multibanco e guardar o comprovativo. 
3. Enviar cupão + comprovativo de pagamento para o email  repro.biblioteca.esjf@gmail.com, ou 

imprimir e entregar na biblioteca. 
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4. Os livros estarão disponíveis na biblioteca para levantamento pelo aluno. 
5. Após a faturação, a fatura ficará disponível no efatura do aluno. 
6. Em caso de dúvida, os alunos devem deslocar-se à Biblioteca para obterem o respetivo 

esclarecimento. 
 

SERVIÇO DE REFERÊNCIA E PRESENÇA EM LINHA 

1. A Biblioteca potenciará o apoio presencial e à distância, reforçando o serviço de referência em linha 
e digital. 

2. A prestação de apoio síncrono, nos períodos de regime não presencial, será efetuada no horário 
escolar aos professores e alunos em data e hora a agendar, após contacto para o email a seguir 
indicado. 

3. A comunidade educativa poderá comunicar com a Biblioteca Escolar através do endereço de 
correio electrónico (biblioteca@esjf.edu.pt) para esclarecimento de dúvidas sobre recursos e 
ferramentas ou fazer excecionalmente reserva de títulos do fundo documental. 

4. O número de telefone disponibilizado para apoio à comunidade educativa é o 239 487 170, 
extensão 650, podendo também ser utilizado para obter esclarecimentos ou requisitar obras do 
fundo documental no horário previsto (ver no inicio deste documento). 

5. A Biblioteca Escolar disponibiliza ainda recursos variados nas páginas: 
 

Página da Escola - http://esjf.edu.pt/ 

Página da Biblioteca: https://esjfbiblioteca.wixsite.com/josefalcao  

Facebook - Biblioteca Escolar José Falcão  

Instagram - josefalcaobiblioteca -  https://www.instagram.com/josefalcaobiblioteca/?hl=pt 

 Peça-nos amizade no Facebook para poder acompanhar melhor as nossas publicações e sugestões. 

 

Os procedimentos e disposições anteriormente referidos são aplicáveis ao período de confinamento que 
coincide com o calendário do ensino não presencial (E@D) agora estabelecido e poderão ser revistos em 
qualquer momento, de acordo com o contexto epidemiológico e sanitário vigente. 

Será disponibilizado um exemplar deste documento para consulta na Biblioteca Escolar e será feita a sua 
divulgação integral junto de toda a comunidade escolar através dos canais de comunicação próprios da 
Escola. 

 

Coimbra, 10 fevereiro de 2021 

O professor bibliotecário: 

Paulo Antunes Santiago 


