Informações Gerais
A descrição abaixo contém as informações sobre a Plataforma 
REDESCOBRIR UMA ESCOLA INOVADOR.

SOBRE A PLATAFORMA E SEU CONTEÚDO
1) A plataforma 
Redescobrir 
é um serviço interativo oferecido em 
www.escolainovadora.org.br
por meio

de página eletrônica na internet de responsabilidade do Instituto Paramitas sediado na Rua Dr. Jesuíno
Maciel, 83, Campo Belo, SP, Capital sob o CNPJ 10799586/000150.

2) Esta plataforma foi desenvolvida com subsídios oriundos da taxa social dos projetos desenvolvidos
pelo Instituto Paramitas para empresas de tecnologia Intel, Microsoft, Dell, NET e programas de
formação de professores para área social de empresas que nos contratam, Samarco, Abril entre
outras. É um software proprietário, e as informações sobre cada objeto em suas fichas técnicas
estão licenciadas em 
Creative Commons – CC BY
as quais podem ser publicadas em partes ou na
íntegra por terceiros, desde que citada a fonte.

3) A plataforma 
Redescobrir
é disponibilizada por meio de uma parceria de adesão, com acesso feito

por meio de login e senha entregues pelo Instituto Paramitas aos participantes. O Instituto Paramitas, a
partir das parcerias firmadas, cria áreas de acesso exclusivo aos seus parceiros que aderirem ao
programa 
REDESCOBRIR UMA ESCOLA INOVADORA
.

4) As sugestões de conteúdos digitais pelos profissionais e voluntários do Instituto Paramitas
restringemse ao objeto digital de aprendizagem em seu formato isolado, não configurase como
critério de seleção para sugestão de conteúdos obrigatórios ao professor que o utiliza, e sim, a
adequação do objeto digital de aprendizagem de forma isolada ante os critérios de seleção com base
nos Parâmetros Curriculares Nacionais; por meio dessa premissa, e alinhado às normas que regem a
gestão pública.
5) o 
Redescobrir
afasta veementemente a possibilidade de favorecimento de sites e/ou autores

específicos, sejam eles com fins comerciais atrelados à sua natureza jurídica / modo de atuação ou
não.

LICENÇA DE USO DOS CONTEÚDOS
6) Em pleno respeito aos termos da Lei de Direito Autoral (Lei 9.610/98), as informações disponibilizadas
na breve descrição do tema e características educacionais, bem como disciplina e série e link, indicam
onde ele pode ser originalmente acessado. Em hipótese alguma o 
Redescobrirpretende extrair
partes de conteúdos protegidos, nos termos da Lei de Direito Autoral, para visualização direta na

plataforma 
Redescobrir
, seja nos planos de aula ou nos descritivos de sugestão ou qualquer outro
local da plataforma.

7) Os objetos digitais de aprendizagem serão disponibilizados em formato 
offline
pelo 
Redescobrir

quando for possível obter autorização pela licença de uso do conteúdo ou cessão de direitos autorais
em favor do Instituto Paramitas ou parceiro. Todos os objetos que foram desenvolvidos pelo Instituto
Paramitas e que se encontrarem na plataforma serão disponíveis offline.

8) Os formatos
offline 
só serão oferecidos para as secretarias que formalizarem a parceria para uso da
plataforma junto ao Instituto Paramitas

9)

Desde que solicitado por alguma parte ou na observação de violação dos Termos de Uso e o
despacho da autoridade competente for favorável o conteúdo será retirado da plataforma
Redescobrir
;

10) Os princípios estabelecidos para os conteúdos com licença 
Creative Commons
, não abrangem os
conteúdos identificados com direitos do autor/
copyright
.

11) Todo o conteúdo textual original desta plataforma está disponível livremente para leitura, uso,
redistribuição ou modificação, conforme definido na licença 
Creative Commons
,
clique no link para
saber mais
, exceto quando mencionado explicitamente, ou quando se tratar de citação

(adequadamente indicada no corpo do texto, por intermédio de tipo diferenciado, aspas e/ou
margem esquerda adicional) de material alheio ou ilustração, nos limites estabelecidos pela Lei
9.610/98.
12) Os Recursos aqui disponibilizados e desenvolvidos pelo Instituto Paramitas, estão licenciados com o
principio do Recursos Educacionais Abertos (REA). 
Salientando 
que o termo Recursos Educacionais
Abertos (REA) foi cunhado no Fórum de 2002 da UNESCO sobre Softwares Didáticos Abertos e
designa. “REA são materiais de ensino, aprendizagem e investigação em quaisquer suportes,
digitais ou outros, que se situem no domínio público ou que tenham sido divulgados sob licença
aberta que permite acesso, uso, adaptação e redistribuição gratuitos por terceiros, mediante
nenhuma restrição ou poucas restrições. O licenciamento aberto é construído no âmbito da estrutura
existente dos direitos de propriedade intelectual, tais como se encontram definidos por convenções
internacionais pertinentes, e respeita a autoria da obra.
13) A Declaração REA de Paris 2012, aconteceu em Paris entre 20 e 22/06, no Congresso Mundial de
Recursos Educacionais Abertos.O evento teve como objetivo incentivar os governos a adotar
políticas que incluam REA .
Contato
14) O Instituto Paramitas, empenhase em manter a qualidade, atualidade e autenticidade das informações
em sua plataforma, mas seus criadores, colaboradores e voluntários pedem que caso encontrem
algum problema durante a sua utilização que enviem email para
resdescobrir@institutoparamitas.org.br
, relatando o ocorrido.

