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A REBI
A partir do convênio de cooperação técnico-acadêmico estabelecido entre a Prefeitura de São Bernardo do Campo e a

Universidade de São Paulo, nasceu em 23 de agosto de 1999 a REBI, viabilizando a sua implantação e apropriação

com a proposta de oferecer um novo conceito de biblioteca.

O projeto foi idealizado pelo professor Doutor Edmir Perrotti da Escola de Comunicação e Arte – ECA – da USP, com

a cooperação de pesquisadores do PROESI – Programa Serviços de Informação em Educação.

EMEB Mauricio Caetano de Castro l



GUIA DE GERENCIAMENTO DA BEI

O Guia de Gerenciamento da BEI foi pensado
para auxiliar o trabalho no espaço da Biblioteca
Escolar Interativa, nele se encontram
informações úteis para o desenvolvimento do
trabalho do profissional da BEI, da organização
do acervo e do espaço.

https://educacao.saobernardo.sp.gov.br/images/bei/GUIA_DE_GEREN
CIAMENTO_DA_BEI_versao_2022_REVISAO_SET_22092022.pdf

https://educacao.saobernardo.sp.gov.br/images/bei/GUIA_DE_GERENCIAMENTO_DA_BEI_versao_2022_REVISAO_SET_22092022.pdf


CONCEITOS DA REBI



O ESPAÇO DA BEI

Adequação de espaço físico 

Em algumas unidades escolares não é possível implantar uma Biblioteca Escolar Interativa, seja por razões estruturais 

relativas ao espaço, seja por motivos diversos.

Nesse caso, existe a possibilidade de adequar algum espaço da escola à linguagem REBI. Assim, apesar de não 

possuir uma Biblioteca Escolar Interativa, a Unidade Escolar poderá contar com um espaço onde os princípios básicos 

da REBI, como a diversidade de suportes informacionais, a organização do acervo, o acesso à sua base de dados e 

alguns de seus elementos físicos estão presentes, contribuindo para o desenvolvimento da autonomia.



BIBLIOTECA ESCOLAR : O ESPAÇO E MOBILIÁRIO

Adequação de espaço físico à linguagem REBI

A adequação de espaço é planejada de acordo com as necessidades e possibilidades de cada

unidade escolar.

O objetivo da BEI é promover o acesso e o uso da informação de forma autônoma, envolvendo

pesquisa, leitura, cultura e memória. Considerando que as unidades escolares têm funções

educativas em si mesmas, elas devem promover ações a partir das quais os alunos vão construindo o

conhecimento e desenvolvendo a autonomia, de acordo com as possibilidades de sua maturidade, por

meio de aproximações progressivas em relação ao conhecimento formal.



BIBLIOTECA ESCOLAR : O ESPAÇO E MOBILIÁRIO

Adequação de espaço físico à linguagem REBI

No sentido de ampliar a abrangência dessa concepção nas Unidades Escolares onde o espaço não

comporta a construção de uma Biblioteca Escolar Interativa (BEI), orienta-se:

 Instalação de alguns itens do mobiliário REBI, conforme o espaço disponível;

 Acompanhamento da Seção, que deverá:

- Contatar a equipe de gestão para conhecer o espaço de biblioteca e o acervo disponível;

- Oferecer informação à equipe escolar em relação à organização da informação envolvendo: 

sinalização, base de dados e procedimentos gerais;

- Orientar para a realização de empréstimo;

- Entre outros.



BIBLIOTECA ESCOLAR : O ESPAÇO E MOBILIÁRIO

Adequação Mobiliário 

Procurando proporcionar um espaço que tenha ergonomia, acessibilidade,

funcionalidade e acolhimento seguindo os critérios REBI, os espaços que forem

adequados a partir de 2022 terão um novo mobiliário. O mobiliário escolhido faz

parte do catálogo FDE, que atende as necessidades dos espaços de

Bibliotecas/Salas de leitura da rede.



MOBILIÁRIO ADEQUAÇÕES - FDE



MOBILIÁRIO ADEQUAÇÕES - FDE



MOBILIÁRIO ADEQUAÇÕES - FDE



MOBILIÁRIO ADEQUAÇÕES - FDE



MOBILIÁRIO ADEQUAÇÕES - FDE



MOBILIÁRIO ADEQUAÇÕES - FDE



SINALIZAÇÃO

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 do acervo e procurar

autonomamente as informações ou os materiais que

necessitam.

Sinalização das estantes de 
parede

Identificação dos assuntos nas 
prateleiras das estantes



SINALIZAÇÃO

JORNAIS E REVISTAS REFERÊNCIA

DESTAQUES SOM E IMAGEM



SINALIZAÇÃO LITERATURA INFANTIL

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 inicial do sobrenome do autor no centro.



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

Toda Sinalização está disponível no Portal da Educação,     
ESCOLA / BIBLIOTECA ESCOLAR INTERATIVA / ARQUIVOS DA 

SEÇÃO DE  BIBLIOTECA ESCOLAR



BASE DE DADOS

Consulta a todo acervo bibliográfico REBI disponível através do Portal da 

Educação / ESCOLA / BIBLIOTECA ESCOLAR INTERATIVA / Koha

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.



Consulta a todo acervo bibliográfico REBI disponível através do Portal da 

Educação / ESCOLA / BIBLIOTECA ESCOLAR INTERATIVA / Koha

KOHA
ACESSO



Processamento do acervo da BEI

O que é Processamento Técnico?
Processamento Técnico é a análise temática (do conteúdo), descritiva 
(resumo dos dados) e preparo físico (etiquetar) dos materiais constantes 
no acervo da Rede de Bibliotecas Interativas REBI.

O que é catalogação?
A catalogação, ou representação bibliográfica, consiste na 
representação do item, ou seja, a descrição das características de um 
determinado material em uma Base de Dados, o que permite que os 
usuários tenham alternativas de escolha na busca/pesquisa do material. 
Na REBI, utilizamos a Base de Dados KOHA.

A SE 125 gerencia o chamado para Processamento do acervo da Rede.

Email: se125@saobernardo.sp.gov.br
Telefone: 2630-7767 ; 2630-7769

mailto:se125@saobernardo.sp.gov.br


Processamento do acervo da BEI
Para realizar o Processamento Técnico do acervo da sua BEI, os empréstimos deverão ser 
suspensos, e todos os livros devem ser recolhidos;

Devem ser separados todos os materiais (sem registro de tombo/ sem etiquetas de 
lombada). DVDs e CDs devem estar guardados em suas respectivas caixinhas;

Os livros, DVDs e CDs enviados devem estar identificados com o carimbo da BEI ou EU;

DVDs e CDs devem ser embalados em caixas separadas dos livros, identificadas com o tipo 
de material que contém;

Todo material para processamento deverá ser colocado em caixas pequenas ou 
embrulhado em pequenas quantidades, em papel pardo e amarrado com barbante para 
facilitar o transporte;

Todas as caixas devem ser identificadas com o nome da Unidade Escolar;

A retirada  e a entrega do acervo é agendada pela Secretaria de Transportes,  que 
atende toda demanda de entrega da Rede.



MANUTENÇÃO

Manutenção do espaço da BEI

Pode-se utilizar verba da APM e contratar qualquer prestador de serviços 
ou empresa, de acordo com as normas de prestação de contas da APM. 

Manutenção do mobiliário da BEI

Pode-se utilizar verba da APM e contratar qualquer prestador de serviços 
ou empresa, de acordo com as normas de prestação de contas da APM. 

Manutenção de equipamentos da BEI

Quando ocorrerem problemas com os equipamentos, o profissional da BEI ou a 
Unidade Escolar  deve entrar em contato com o Service Desk da SE e solicitar a 
manutenção. 

Seção de Bibliotecas Escolares – SE 125

Email: se125@saobernardo.sp.gov.br

Telefone: 2630-7765

mailto:se125.rebi4@saobernardo.sp.gov.br


LISTA REBI
Portal da Educação, link ESCOLA, opção BIBLIOTECA ESCOLAR INTERATIVA

Francisca Pelicia
Email: se125.rebi4@saobernardo.sp.gov.br
Telefone: 2630-7766

mailto:se125.rebi4@saobernardo.sp.gov.br


LISTA REBI

Aquisição de livros

Pode-se utilizar verba da APM ou do PDDE. Títulos que não constam na Lista 
REBI passam por análise e são aprovados para compra após envio dos títulos 
para a Seção de Bibliotecas Escolares – A/C Francisca 
se125@saobernardo.sp.gov.br

Assinatura de periódicos

Pode-se utilizar verba da APM ou do PDDE. Títulos que não constam na Lista 
REBI passam por análise e são aprovados para assinatura após envio dos 
títulos para a Seção de Bibliotecas Escolares – A/C Francisca 
A assinatura é responsabilidade da U.E, é necessário verificar o pagamento, 
recebimento e vigência dos jornais e revistas.

Francisca Pelicia

Email: se125.rebi4@saobernardo.sp.gov.br

Telefone: 2630-7766

A Seção de Bibliotecas Escolares orienta o não recebimento de doações. 

mailto:se125@saobernardo.sp.gov.br
mailto:se125.rebi4@saobernardo.sp.gov.br


MIDIATECA PEDAGÓGICA

A Midiateca Pedagógica é uma unidade componente da Rede Escolar de

Bibliotecas Interativas (REBI).

Seu espaço está disponível a todos os educadores da Rede Municipal de

Ensino de São Bernardo do Campo (SE, Escolas, BEIs, EMIPs e creches

conveniadas) e à comunidade, oferecendo acervo especializado e convidativo à

pesquisa e leitura.

SERVIÇOS:

⮚ Utilização do espaço das 8h às 17h de segunda à sexta;

⮚ Empréstimo e consulta de livros

⮚ Empréstimo dos materiais do Ateliê de Artes

Email: se125.midiateca@saobernardo.sp.gov.br

Telefone: 2630-7765

.

mailto:se125.midiateca@saobernardo.sp.gov.br


SITE DA SEÇÃO DE BIBLIOTECAS ESCOLARES INTERATIVAS
https://rebisbc.wixsite.com/portal  

https://rebisbc.wixsite.com/portal


ADAPTAÇÃO DE BEI – MOBILIÁRIO FDE 

EMEB ALUIZIO DE AZEVEDO















Obrigado!


