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Direitos Autorais - Projeto de Convivência Anos Iniciais 
 

 

Os estudantes dos Anos Iniciais começam a ter aulas do componente curricular 

de Projeto de Convivência neste ano letivo, que, como vocês sabem, é uma das 

novidades trazidas com a implementação do Programa Inova Educação nesta etapa.  

 Para apoiar o trabalho dos estudantes e dos professores, do 1.º ao 5.º ano, a 

SEDUC está fornecendo cadernos impressos com o material a ser trabalhado nas 

aulas do componente. Este material foi elaborado pela ONG norte-americana 

Comittee for Children e seus direitos autorais foram licenciados para a ONG brasileira 

Instituto Vila Educação, que, por sua vez, cedeu esses direitos à SEDUC por meio de 

uma parceria.  

 Assim, é importante frisar que esse material é licenciado e, portanto, não pode 

ser reproduzido e nem distribuído a quaisquer pessoas que não sejam professores e 

alunos do 1.º ao 5.º ano das escolas da rede estadual de ensino.  

 Essa mensagem está registrada na folha de créditos do caderno do professor, 

mas não no caderno do aluno. Para garantir que ela esteja registrada também no 

material do estudante, as Diretorias de Ensino receberão adesivos que deverão ser 

colocados pelo professor no caderno de Projeto de Convivência de cada aluno da 

turma. Faz parte do acordo firmado entre SEDUC e Instituto Vila Educação o registro 

dos devidos direitos autorais no material e, portanto, a distribuição do material não 

está autorizada até que o adesivo esteja devidamente colado.  

 A previsão de chegada dos adesivos nas DEs é dia 17/02. Até esta data, 

reiteramos que os cadernos dos alunos não devem deixar o ambiente da escola. 

Assim que tivermos uma previsão exata do dia de entrega dos adesivos, 

enviaremos novo informativo.  
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