O que devo pensar antes de aplicar uma licença Creative Commons?
Aplicar uma licença Creative Commons ao seu material é uma decisão séria. Quando você aplica uma licença CC, você dá permissão para que qualquer pessoa utilize o seu material enquanto durar a vigência dos direitos autorais e direitos semelhantes aplicáveis.

O CC identificou algumas coisas que você deve considerar antes de aplicar uma licença CC. Aqui estão alguns destaques:

O material é protegido por direitos autorais? Se não, está sujeito a direitos conexos ou a direitos sui generis sobre bases de dados? As licenças CC não se aplicam a materiais em domínio público. Diferentes países possuem diferentes padrões para o que está em domínio público.
Você é proprietário do material que deseja licenciar? Se não, você está autorizado, de outro modo, a licenciá-lo sob a licença CC específica que deseja usar? Você não deve aplicar uma licença a um material sobre o qual você não possui direitos ou que você não está autorizado a licenciar.
Você está ciente de que as licenças CC não são revogáveis? Você é livre para parar de oferecer o material sob uma licença CC a qualquer momento, mas isso não afetará os direitos associados a quaisquer cópias da sua obra que já estejam em circulação. (Qualquer licenciado pode perder seus direitos após violar a licença, mas isso não afeta o uso contínuo da obra por outros licenciados.)
Você é membro de uma sociedade/associação? de gestão coletiva? Se sim, você deve se certificar de que pode usar licenças CC nos seus materiais.
Sempre leia os termos e condições da licença específica que você pretende aplicar. Além disso, há vários termos que podem variar nas versões anteriores da licença, tanto originais quanto adaptadas. Caso você opte por usar uma versão pré-4.0 ou qualquer versão adaptada, cláusulas como a de legislação aplicável poderão afetar a sua escolha.

Como devo decidir qual licença escolher?
Como aplico uma licença Creative Commons ao meu material?
Para material online: Selecione a licença apropriada para o seu material no seletor de licença CC e, em seguida, siga as instruções para incluir o código HTML. O código automaticamente gerará um botão de licença e uma declaração de que seu material está licenciado sob uma licença CC. Caso você só esteja licenciando parte de uma obra (por exemplo, se você houver criado um vídeo sob uma licença CC, mas estiver usando uma música sob uma licença diferente), não se esqueça de marcar claramente quais as partes estão sob a licença CC e quais não. 
O código HTML também incluirá metadados que permitem que o material seja descoberto por mecanismos de busca sensíveis a Creative Commons.

Para material off-line: Identifique qual licença deseja aplicar à sua obra e: ou (a) marque sua obra como uma declaração como “Esta obra está licenciada com uma Licença Creative Commons [inserir descrição]. Para ver uma cópia da licença, visite [inserir url]”; ou (b) insira os botões de licença aplicáveis com a mesma instrução e o link URL.

Para plataformas de terceiros: Muitas plataformas de mídia, como Flickr, YouTube e SoundCloud, possuem ferramentas destinadas a obras em Creative Commons, permitindo que os usuários marquem seu material com uma licença CC por meio de suas configurações de conta. A vantagem de usar esta funcionalidade é que ela permite que outras pessoas encontrem o seu conteúdo ao pesquisar por materiais licenciados sob CC nessas plataformas. Se a plataforma na qual você está publicando o seu conteúdo não suporta licenciamento em CC, você ainda pode identificá-lo como licenciado na descrição em texto dele.
Legalmente, essas três opções são equivalentes. A única diferença entre a aplicação de uma licença CC off-line em vez de on-line é que marcar uma obra on-line com metadados garantirá que outros usuários sejam capazes de encontrá-la por meio de mecanismos de busca sensíveis a CC.

A CC oferece recursos sobre as melhores práticas para a marcação de seu material e sobre como marcá-lo em diferentes mídias.
Preciso me registrar junto ao Creative Commons antes de obter uma licença?
Não. A CC oferece suas licenças, código e ferramentas para o público gratuitamente, sem obrigações. Você não precisa se registrar junto ao Creative Commons para aplicar uma licença CC ao seu material; ela já é válida juridicamente a partir do momento em que você a aplica a qualquer material que tenha o direito de licenciar.
O CC não exige ou oferece qualquer meio para que criadores ou outros detentores de direitos registrem o uso de uma licença CC, tampouco mantém um banco de dados de obras difundidas sob licenças Creative Commons. O CC também não exige o registro da obra junto a um órgão nacional de direitos autorais.

Um licenciante Creative Commons, responde a algumas perguntas simples para escolher a licença — primeiro, quero permitir o uso comercial ou não, e segundo, quero permitir trabalhos derivados ou não?  Se o licenciante optar por permitir trabalhos derivados, pode exigir que todos aqueles que usam o seu trabalho — a quem chamamos licenciados — disponibilizem o novo trabalho ao abrigo dos mesmos termos da licença. Designamos esta ideia de “CompartilhaIgual” e este (se for escolhido) é um dos mecanismos que ajuda o conjunto de bens comuns digitais a crescer ao longo do tempo. A CompartilhaIgual foi inspirada pela GNU General Public License, usada por muitos projectos de software livre e código aberto.

Método simples de escolha de Licença
https://creativecommons.org/choose/?lang=pt#metadata- Não permite uma escolha fina do tipo de licença.
https://chooser-beta.creativecommons.org/ - Permite uma escolha mais fina do tipo de licença
Quais perguntas a se fazer para se escolher a licença ideal para o seu trabalho ?
1.	Permitir que adaptações do seu trabalho sejam compartilhadas?
2.	Permitir usos comerciais do seu trabalho?
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O youtube categoriza automaticamente o CCBY quando o usuário opta por licença creactive Commons
CC-BY: esta licença permite que outros distribuam, remixem, adaptem e criem a partir do seu trabalho, mesmo para fins comerciais, desde que lhe atribuam o devido crédito pela criação original.
CC-BY-NC-SA: esta licença permite que outros remixem, adaptem e criem a partir do seu trabalho para fins não comerciais, desde que atribuam o devido crédito e que licenciem as novas criações sob termos idênticos.

1º-Realizar liçenciamento do material antes de realizar a submissão do mesmo, no site do Educapes. O link do liçenciamento é: https://creativecommons.org/choose/?lang=pt
Esse guia: https://creativecommons.org/share-your-work/ é um gerenciador automático para auxílio da melhor licença de acordo com a demanda do autor.

OBS: Não será uma liceça do tipo ''free Cultural Works''
Esse vídeo é uma animação falando sobre a utilização e importância do licenciamento de um vídeo. https://www.youtube.com/intl/pt-BR/about/copyright/#support-and-troubleshooting

No trello
Onde a nanotecnologia está presente ? 
Ler o card do Leo e tentar adaptar a escrita secreta com a nanotecnologia. 

