
APRESENTAÇÃO DA BEI 

CONCEITOS 



BIBLIOTECA ESCOLAR INTERATIVA 

As Bibliotecas Escolares Interativas (REBI) são resultantes de um 
projeto de pesquisa desenvolvido pelo Departamento de 
Biblioteconomia e Documentação da ECA (Escola de Comunicações e 
Artes) da USP sob a coordenação do Professor Doutor Edmir Perrotti. 

A Rede Escolar de Bibliotecas Interativas iniciou-se em agosto de 1999 
com a assinatura do convênio de cooperação técnico-acadêmica entre 
a Prefeitura Municipal de São Bernardo do Campo e USP. 

 

 



CONCEITOS DA REBI 



 ESPAÇO AUDIOVISUAL 

Destinado ao acervo audiovisual, ou 

seja, CD’s e DVD’s. Esse acervo é 

organizado nas mesma estantes dos 

equipamentos de som, de TV e de 

vídeo. 



ESPAÇO ORALIDADE / CÊNICO 

Constituído pela arquibancada 

e com uma marcação no piso 

delimitando um palco. 



ESPAÇO DE LITERATURA INFANTIL 

O acervo de literatura infantil está 
organizado em estantes de parede 
e carrinhos para facilitar o acesso 
das crianças.  



ESPAÇO DE PESQUISA 

Inclui uso de computadores para 

acessos à internet e a base de dados 

Koha, ao acervo multimídia e ao 

acervo bibliográfico.  



ESPAÇO DOS PERIÓDICOS 

Os periódicos das Bibliotecas 
Escolares Interativas são organizados 
de maneira que os usuários possam 
ter fácil acesso às últimas edições 
publicadas.               



Constituído por painéis 

informativos, painéis com 

produções dos alunos e painel 

histórico. 

COMUNICAÇÃO VISUAL 



SINALIZAÇÃO 

Banner 

Sinalização das estantes de 
parede 

Identificação dos assuntos nas 
prateleiras das estantes 

A sinalização é um dos principais canais de 
comunicação entre os usuários e a biblioteca. É a partir 
da sinalização que os usuários podem conhecer a 
organização da biblioteca e procurar autonomamente 
as informações ou os materiais que procuram. 



SINALIZAÇÃO 

JORNAIS E REVISTAS REFERÊNCIA DESTAQUES SOM E IMAGEM 



Os livros de literatura infantil possuem uma etiqueta extra 

que é colada na capa do livro com o símbolo de sol 

(indicando prosa) ou lua (indicando poesia), com a letra 

do sobrenome do autor no centro. 

 

Prosa Poesia 

SINALIZAÇÃO LITERATURA INFANTIL 



CLASSIFICAÇÃO POR ASSUNTO E AUTOR 

(NÚMERO DE CHAMADA) 

O acervo das Bibliotecas Escolares Interativas utiliza o sistema 
CDD - Classificação Decimal de Dewey, que fornece um número 
para cada assunto. 
 

PR       Cor da classe 
598     CDD  
M831p  Código do autor
     



ROTINA DE FUNCIONAMENTO DA BEI 

• Controle de empréstimos e devolução com 

periodicidade à critério do grupo gestor, de 

acordo com as necessidades e possibilidades da 

escola; 

• Triagem e descarte; 

• Doação; 

• Cuidado e conservação; 

• Organização do acervo (retorno do livro à 

estante); 

• Relatório semestral. 

 



ORGANIZAÇÃO DA BEI 
 
 

             ANTES 



ORGANIZAÇÃO DA BEI 
              

                                      DEPOIS 



RELATÓRIO SEMESTRAL 

Acompanhamento das atividades 
desenvolvidas na BEI / escola 



 
  
 

O Koha é caracterizado por ser um pacote 
completo de gerenciamento de acervos físicos e 
digitais, com módulos específicos para o 
controle da circulação de materiais, catalogação, 
aquisições, periódicos e usuários. 

 



Entrar pelo Portal da Educação,  http://www.educacao.saobernardo.sp.gov.br/ ,  
clicar no link Escola/Biblioteca Escolar Interativa/KOHA  

PORTAL DA EDUCAÇÃO 

http://www.educacao.saobernardo.sp.gov.br/


TELA PRINCIPAL DO KOHA 

Para pesquisar a 
quantidade de acervo 
que a escola possui, 
acessar o link “Catalogo 
da biblioteca” digitar no 
campo de busca  
a letra “a” 

Selecione a sua 
BEI na caixa de 
seleção “Todas 
as bibliotecas” 
, e clicar em 
pesquisar, 
como no 
exemplo ao 
lado: 



CONTATOS DA SE125 

• EMAIL: se125@saobernardo.sp.gov.br 

• Telefone: 2630-7767 / 2630-7769 / 2630-7766 

mailto:se132@saobernardo.sp.gov.br


MIDIATECA PEDAGÓGICA 

É uma unidade componente da Rede Escolar de 

Bibliotecas Interativas (REBI). 

Seu espaço é dirigido aos educadores da Rede Municipal 

de Ensino e aos munícipes, com o objetivo de subsidiar o 

conhecimento e a leitura e enriquecer sua prática 

pedagógica e sua própria formação. Disponibiliza acervo 

bibliográfico, com predominância de obras da área 

educacional.  

 

E-mail: se125.midiateca@saobernardo.sp.gov.br 

Telefone: 2630-7765 
 

mailto:midiateca.pedagogica@saobernardo.sp.gov.br


MIDIATECA PEDAGÓGICA 



AQUISIÇÃO DE LIVROS 

• Acessar a lista REBI, selecionar títulos, solicitar 
nota fiscal e efetivar o pagamento; 

• Enviar lista de títulos que não constam na lista 
REBI para se125.rebi4@saobernardo.sp.gov.br.  

    Após analise e aprovação, seguir o procedimento   
acima; 

• Esclarecimentos de dúvidas: Francisca  

    Tel. 2630-7766 
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PROJETO CONTANDO HISTÓRIA 

 

FUNDAÇÃO CRIANÇA DE SÃO BERNARDO DO CAMPO 

Josenildo Luiz Gonzaga 

Coordenador de Programa Social       

4109-2033/4126-1315/ 

99258-9820         

         


