O que é Eleo?
ELEO é uma plataforma que permite o empréstimo limitado de
livros eletrônicos (não físicos) e a descarga de maneira
permanente dos livros e outras publicações do MECD para os
usuários (literatura, didática, ensaios...). Adicionalmente, tem como objetivo dar publicidade
aos livros físicos dos Centros de Recursos.
http://eleo.mecd.gob.es/opac/#index
Usuários do ELEO: os usuários deverão solicitar o acesso mediante um auto-registro, que será
posteriormente validado pelos responsáveis do centro de recursos correspondente, de acordo
com os seguintes critérios gerais de inscrição:
1. Usuários dos Centros de Recursos do MECD no Brasil.
2. Professores e alunos de Espanhol como Língua Estrangeira do âmbito territorial da Consejería.
Nota: Não obstante o anterior, a Consejería de Educación de España en Brasil poderá autorizar
outras inscrições de acordo com critérios específicos.
A Biblioteca Digital ELEO oferece um amplo material digital para empréstimo, que pode ser
baixado gratuitamente. Este material inclui mais de 1500 livros pertencentes a diferentes
gêneros e dirigidos a todas as idades. Assim, estão à sua disposição material para o ensino de
espanhol como língua estrangeira. É possível acessar todas as publicações didáticas do
Ministério da Educação, Cultura e Esporte de Espanha, assim como os fundos da Biblioteca
Virtual Miguel de Cervantes. Também, através deste portal terá acesso aos materiais físicos
disponíveis em nossos Centros de Recursos de Brasília e Salvador.
Para se registrar na Biblioteca Digital de Espanhol ELEO, deve seguir estas indicações:
 Vá a http://eleo.mecd.gob.es/opac/#indice e clique em “Minha Conta”.

 A seguir, selecione “Registro de usuário>”.

 No campo “Selecione seu centro”, escolha CER Brasília o CER Salvador de Bahia, de acordo com
seu interesse.

 No segundo campo, escolha a opção de acordo com seu interesse.

 No campo “Observações”, escreva CER Brasília ou CER Salvador de Bahia, de acordo com seu
interesse.

 Para finalizar, preencha os demais campos e clique em “Guardar”. A seguir, receberá um email de confirmação.

