
O CENTRO DE BIBLIOTECA E DOCUMENTAÇÃO DO CRE MARIO COVAS atende a 

educadores da rede pública, equipes técnicas da SEE-SP, pesquisadores, candidatos 

inscritos nos Concursos Públicos promovidos pela Secretaria de Educação, 

funcionários e estudantes de cursos superiores (presencial, telefone e e-mail).  

Dentre os serviços prestados constam: 

• Empréstimo/devolução de documentos do acervo, empréstimo entre 

bibliotecas; Leitura de Jornais de circulação no Estado de São Paulo e revistas 

de circulação nacional, 

• Consulta a Diários Oficiais (versão eletrônica); 

• Apoio na utilização de recursos tecnológicos para realização de pesquisa 

• Orientação e apoio às pesquisas acadêmicas, escolares e institucionais 

• Atendimento presencial, virtual e a distância aos participantes de concursos 

de provimento de cargos da SEE -  itens da bibliografia para consulta e/ou 

empréstimo, reprodução de publicações institucionais livres de direitos 

autorais; 

• Consulta virtual a documentos, entrevistas e links sobre temas que 

subsidiam as atividades pedagógicas dos educadores, bem como, material 

de apoio aos participantes dos concursos educacionais e de provimento, 

disponíveis no Site CRE;  

• O Acervo está disponível para consulta em sua sede ou com acesso virtual aos 

registros, neste site, através do Sistema InfoPrisma. Com mais de 40.000 

itens, é composto por material bibliográfico, tais como: 

• Obras de referência, (enciclopédias, dicionários, atlas e guias); 

• Obras literárias (diferentes gêneros); 

• Livros com temas curriculares (Arte, Avaliação e Gestão, Ciências, Biologia, 

Inglês, Língua Portuguesa, Matemática, História, Química, História e Cultura 

Afro-Brasileira, Educação Física, Filosofia, Geografia, Educação Especial, 

Física, Sociologia e Temas Transversais:  Ética, Meio Ambiente, Pluralidade 

Cultural, Saúde e Educação Sexual;  

• Produções Institucionais da SEE, Órgãos Centrais, FDE;  

• Revistas e jornais; 

• Livros que integram os Programas Estaduais e Federais (SEE-SP, FDE e MEC); 

• Teses e Dissertações do Programa Mestrado e Doutorado (SEE-SP) desde 

2004; 

• HQs (histórias em quadrinhos) e Mangás; 

• DVDs. 

• A Biblioteca oferece: 

• Estações de trabalho, com acesso à Internet, para estudo e pesquisa;  



• Espaço físico para leitura; 

• Espaço físico para reuniões técnicas com agendamento de utilização; 

• Recepção e apoio administrativo (ligações telefônicas, reprodução de textos) 

às equipes técnicas da SEE-SP, durante a realização de reuniões técnicas. 

 


