OBJETOS EDUCAIONAIS
O Banco Internacional de Objetos Educacionais é um repositório criado em 2008, pelo
Ministério da Educação, em parceria com o Ministério da Ciência e Tecnologia, Rede Latinoamericana de Portais Educacionais - RELPE, Organização dos Estados Ibero-americanos - OEI entre
outras entidades, sendo caracterizado por:
•Manter e compartilhar recursos educacionais digitais de livre acesso.
•Reunir experiências individuais educacionais dos diversos países. Todavia,
promovendo um nivelamento do uso das tecnologias na educação de forma
democrática e participativa, onde países que já avançaram significativamente no campo poderão ajudar outros a atingirem o seu nível.
•Permitir aos docentes acessar recursos tanto em sua língua materna,
como traduzir os que estão em outra língua (uma vez que este repositório
conta com recursos de diferentes países e línguas), além de possibilitar a
publicação de suas próprias produções em um processo colaborativo.

http://objetoseducacionais2.mec.gov.br/

FIGURA 2-Printscreen do site do banco de objetos educacacionais

O Banco permite a visualização, cópia,
distribuição ou tradução dos recursos que
disponibiliza, para os gestores de políticas
educacionais locais, gestores escolares, gestores de repositórios educacionais, bem como os
professores da Educação Básica, Profissional e
Superior, se integrando ao Portal do Professor(também do MEC). Além dos produtores de
recursos pedagógicos digitais, pesquisadores e
da população em geral.
O que Diferencia o Banco Internacional
de Objetos Educacionais do portal Domínio
Público é a questão da maior presença do
licenciamento dos recursos, que são compostos
de obras que se encontram em domínio público ou que contam com a devida licença por
parte dos titulares dos direitos autorais.

Essa licença é em caráter parcial, gratuito e não exclusivo. Assim, o autor continuará a
utilizar suas produções como desejar, podendo
inclusive negociá-las comercialmente, uma vez
que não é dado ao Ministério da Educação o
direito exclusivo de utilizar e explorar as obras
cedidas. De forma a não violar direitos autorais
é vedado ao usuário do Banco Internacional a
utilização dos recursos digitais, encontrados no
site, para fins lucrativos.
A discussão sobre licenciamento de materiais e os
direitos autorais é ampla, na educação, os Recursos
Educacionais Abertos (REA) apresentam licenças
mas não proibem o uso. Conhece os REA? confira a
baixo o vídeo.
https://www.youtube.com/watch?v=MTrUZfTwy_c

