
Repositório digital
REALPTL

Professor(a), apresentamos a você uma plataforma
digital com recursos educacionais que podem

contribuir com a sua prática pedagógica.

O que é o
REALPTL?

O que são REA?

Qual a finalidade
do REALPTL? 

O que pode ser encontrado
no repositório?

Como o REALPTL
pode te ajudar?

Glossário

O projeto REALPTL  é mantido
por docentes e discentes de
algumas universidades
brasileiras com o propósito de
difundir e incentivar a
produção e uso de recursos
educacionais abertos (REA).
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REFERÊNCIAS

Segundo a UNESCO:
"Os recursos educacionais
abertos (REA) são materias de
aprendizagem, ensino e
pesquisa, em qualquer formato
e suporte, de domínio público ou
protegidos por direito do autor e
que são publicados com uma
licença aberta que permite o
acesso a eles, assim como sua
reutilização, recombinação,
adaptação e redistribuição sem
custo algum por parte de
terceiros" (UNESCO, 2019, p.9).
(Tradução nossa).

Compartilhar recursos
com foco nos
multiletramentos, como
suporte para professores
de línguas  em todos os
níveis do conhecimento,
"permitindo não só o
acesso como também o
aprimoramento do
material, de modo
coerente com a Cultura
Livre" (REALPTL, 2014,
s/p). 

Podem ser encontrados REA para as
línguas portuguesa, espanhola e
inglesa. Os recursos estão separados
por categorias, como: gramática, jogos,
multimodalidade, multiletramentos,
leitura e escrita. 

Há propostas didáticas com jogos, quiz,
podcast, WebQuest etc.

Por se tratarem de REA, os
recursos disponíveis podem ser:
usados, readaptados, remixados
e compartilhados  por você.
Mas lembre-se de mencionar a
licença atribuída ao autor inicial,
hein!

Como acesso o
REALPTL?

http://realptl.letras.ufmg.br/
realptl/

Clique no link!

Cultura Livre  "é uma visão da cultura baseada na liberdade de distribuir e modificar
trabalhos e obras criativas livremente" (WIKIPÉDIA, 2021.) Está relacionada à visão da
Educação Aberta, que tem seus princípios na filosofia paulofreireana da educação
libertadora.

Licença aberta é um tipo de licença atribuída a um material com o objetivo de
promover o compartilhamento segundo os direitos concedidos pelo autor, sempre
respeitando o direito autoral. As licenças Creative Commons são as mais usadas. Por
exemplo, este material possui uma licença Creative Commns com atribuição BY, que
permite que outros  distribuam, remixem, adaptem ou criem obras derivadas dele,
mesmo com fins lucrativos, mas nos dando crédito pela obra inicial.
Para saber mais sobre as licenças abertas Creative Commons, acesse o link:
https://br.creativecommons.net/licencas/
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