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A pandemia do Coronavírus trouxe diversos
desafios para as escolas e bibliotecas no mundo
todo. Em geral, as bibliotecas escolares no Brasil

não estavam preparadas para o mundo
tecnológico. Era pouco comum pensar a

disponibilização de livros eletrônicos para o
Ensino Básico.

Apesar de não ser mais uma realidade tão
distante, encontrar livros eletrônicos de qualidade

gratuitos e respeitando os direitos autorais na
web ainda é desafiador.

Não se preocupe — nós podemos te ajudar! 
Conheça os serviços digitais disponibilizados pela

Biblioteca Setorial do Colégio de Aplicação!

Procurando livros
eletrônicos para  as

crianças e adolescentes?



Acesse o site www.bsca.ufsc.br e conheça
algumas sugestões de fontes de informações
digitais e recursos de ensino-aprendizagem. 

Você encontrará sites e blogs para estudantes de
do Ensino Básico em língua portuguesa e
estrangeira. 

Encontrará também livros, revistas,
enciclopédias, dicionários, jogos e atividades
educativas, sites de outras bibliotecas, e
instituições de divulgação científica de diferentes
assuntos. 

Recursos On-line de Informação 

http://www.bsca.ufsc.br/


Também disponível no site da BSCA, a planilha
de livros eletrônicos (e-books) reúne diversos
títulos de acesso gratuito selecionados pela 
 equipe da BSCA/BU/UFSC para atender o Ensino
Fundamental e Médio. 

A planilha está organizada por assuntos e em
constante atualização. Você pode encontrar
títulos em língua portuguesa, inglesa e
espanhola. Confira as dicas de navegação na
página inicial da planilha. 

E-books para a Educação Básica

http://www.bsca.ufsc.br/


Anos Iniciais

Moodle UFSC

Com acesso exclusivo aos estudantes, a BSCA
orienta e direciona o estudante a conteúdos
digitais sugeridos disponíveis gratuitamente na
web, em ambiente institucional e seguro.

Anos Finais

Ensino Médio

São três ambientes
virtuais, criados para

atender as demandas de
cada segmento escolar.
O Moodle da BSCA atua
como porta de acesso a

conteúdos selecionados,
por vezes, exclusivos.

Oferece também o
contato direto,
assíncrono, de

estudantes com a
equipe da BSCA pelos
fóruns ou mensagem

aos participantes.
O Moodle é nossa sala
digital, disponível 24h

por dia e 7 dias da
semana.

https://moodle.ufsc.br/course/view.php?id=124205
https://moodle.ufsc.br/course/view.php?id=124204
https://moodle.ufsc.br/course/view.php?id=124203


Em seguida, role a página e na categoria "Outros"
acesse o link "Biblioteca Setorial do Colégio de

Aplicação (BSCA) - Anos Iniciais".
Dificuldades para acessar? 

Confira os tutorias no site do Colégio!
 

Para ter acesso ao Moodle da Biblioteca o
estudante deve realizar login no Moodle UFSC - 
 Apoio ao Ensino Presencial. O login é o mesmo

utilizado pelas disciplinas do Moodle. 

DICA!Salve o link nos
favoritos do

navegador para
facilitar o acesso

no futuro.

Como acessar o
Moodle da BSCA?

https://moodle.ufsc.br/course/view.php?id=124205
https://www.ca.ufsc.br/tutoriais-importantes/
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Conheça a equipe!

Dúvidas?
Sugestões?

Entre em contato!
 

 E-mail institucional
bsca@contato.ufsc.br

 
Portal de Atendimento Institucional (PAI)

https://portal.bu.ufsc.br/faq/

https://portal.bu.ufsc.br/faq/

