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Conteúdos 

1. Design e Matemática. 
 

1.1 Informações gerais  
A matemática é uma disciplina quase tão antiga quanto a própria humanidade. No entanto, 

os avanços na investigação, a big data e a análise de dados com recurso a algoritmos 

significam que as nossas necessidades estão a mudar gradualmente. Como resultado desta 

evolução completamente natural para a sociedade, muitas mudanças são propostas, tais 

como, por exemplo, a ligação entre o design e alguns métodos desta disciplina. 
 

1.1.1 Breve descrição 
 
Este plano de aula tem como objetivo sensibilizar para a importância do design e informar 

sobre a relação invulgar entre a matemática e o design. Ao completar este plano de aula, 

poderá compreender as ligações entre estas duas disciplinas e aprender como implementar 

este conhecimento através das seguintes atividades. 
 
 

1.1.2 Objetivos de aprendizagem e tópicos de PI 
 
Os objetivos de aprendizagem deste plano de aula são os seguintes: 

• Compreender a teoria básica da propriedade intelectual. 

• Aprender qual é a função do design. 

• Como esta parte da propriedade intelectual pode ser aplicada à matemática, bem 

como para implementar o pensamento crítico sobre se tal implementação é a mais 

apropriada. 

 
 



3 

 
Capacitar a inovação nas STE(A)M 
através da sensibilização para a PI. 

2020-1-UK01-KA201-078934 

 

 

 

1.1.3 Relação com o programa curricular 
Este exercício instrucional pode motivar os jovens a investigar e examinar ativamente os 

avanços e usos da tecnologia atual, com enfoque na Matemática. Melhora a aprendizagem 

cognitiva (pensamento) e afetiva (social/emocional) e está relacionado com:  

• Ciência  

• Tecnologia  

• Artes  

• Matemática 

 

1.1.4 Duração 

O tempo estimado para completar este plano de aula será de aproximadamente duas horas, 

numa sala de aula de 20-25 alunos. 

 

1.1.5 Materiais adicionais necessários 
Para executar este plano de aula, não necessitará de qualquer material extra para além dos 

que normalmente encontraria numa sala de aula normal. Será necessário o uso de um ecrã 

e de um projetor, de modo a utilizar apresentações para explicar o conteúdo e as atividades. 
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1.2 Instruções passo-a-passo 

 
 
Em primeiro lugar, para ter atividades definidas, a turma será dividida em grupos de 5 

pessoas. A composição dos grupos é fundamental para o desenvolvimento das atividades. O 

professor deve criar os grupos, que realizarão três atividades relacionadas com o 

pensamento crítico, as bases fundamentais da propriedade intelectual, o uso do design 

nos nossos dias e a sua aplicabilidade, neste caso, à matemática. 

 

Uma vez concluídas as três atividades, terá lugar toda uma discussão em aula para envolver 

os alunos no raciocínio e, mais importante ainda, para melhorar a sua aprendizagem sobre 

este tema. 

 

1.2.1 Introdução ou orientação 

Neste plano de aula, serão realizadas três atividades sobre o tema escolhido, que têm como 

objetivo: 

Desenvolver capacidades de pensamento crítico entre os alunos. 

Discutir sobre se a matemática deve ou não ser patenteada. 

Obter conselhos de especialistas em matemática. 

Aprender sobre os limites da propriedade intelectual e do design. 
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As três questões a serem discutidas em grupos de 5 estudantes serão as seguintes: 

 

a) Porque é necessário registar os designs? Desta forma, os alunos devem refletir sobre a 

razão pela qual este tema, que lhes pode ser desconhecido, é fundamental para o 

funcionamento da sociedade. 

 

b) A matemática faz parte da nossa sociedade e, por conseguinte, também faz parte do 

processo de design, pelo que também participa, de uma forma ou de outra, no seu registo. 

Considera apropriado que os procedimentos matemáticos utilizados também façam parte do 

design? 

 

c) Finalmente, os alunos devem refletir sobre se o uso da geometria deve ser regulado nos 

designs e estabelecer geometrias que só podem ser utilizadas para desenhos registados e 

outras que não podem. 
 

1.2.2 Preparação ou conceptualização 
Para preparar esta atividade, haverá dois temas principais relacionados com a matemática. 

Nesta fase, os alunos terão de aperfeiçoar o seu pensamento crítico com os dois tópicos 

apresentados abaixo. 

 

Em primeiro lugar, o caso específico da máquina de Turing presente nos módulos. 
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Fonte: Pixaby 

- Os alunos terão de pesquisar sobre a máquina de Turing e como esta foi modificada 

ao longo dos anos. Deverão também selecionar algumas das suas aplicações.  Para o 

fazerem, vão necessitar de acesso à Internet. 

 

Em segundo lugar, terão de traçar um paralelo entre a máquina de Turing e a máquina 

Enigma, ambas criadas pela Turing. 
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- Os alunos devem refletir se, se a máquina Enigma tivesse sido registada como um 

desenho, teria tido a mesma utilidade do que quando foi utilizada pela primeira vez. 

 

1.2.3 Investigação 
Durante esta fase: 

 

1. Os alunos devem fazer alguma investigação individual sobre os conceitos de design, 

máquina de Turing e Enigma. 

 

2. O professor divide os alunos em grupos de 5. É também possível que os alunos acordem 

entre si a divisão em diferentes grupos. 

 

3. Uma vez divididos, terão de se concentrar nas três questões gerais da secção 1.2.1 e 

chegar a conclusões comuns sobre os dois temas propostos. Tudo em relação aos dois 

temas anteriormente propostos relacionados com a máquina de Turing e a máquina Enigma. 
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Contra este contexto, propomos os dois cenários seguintes: 

 

 3.1. Agora é criado um novo projeto da máquina de Turing que inclui todas as 

modificações anteriores, mas para desenvolver o projeto, os direitos às modificações 

anteriores devem ser adquiridos. Que alternativa propõe para ter acesso a estas 

modificações sem recorrer à pirataria? 

 

 3.2. A máquina Enigma foi um avanço não só em termos matemáticos, mas também 

em termos históricos. Cita várias aplicações hipotéticas desta máquina, mas num contexto 

dos tempos modernos. 

 
4. Depois de discutirem os cenários acima, os alunos terão de responder às três perguntas 

iniciais e argumentar as suas respostas perante os colegas de turma. Nesta fase, deverão 

preparar um par de slides para tornar a sua apresentação mais completa. 

 

5. Uma vez concluídas todas as apresentações da turma, será aberta uma discussão na qual 

terão de colocar todas as suas ideias em cima da mesa. Posteriormente, terão de apresentar 

uma ideia ou solução comum para cada um dos dois cenários propostos. 

 

1.2.4 Conclusão 
O objetivo desta atividade é que, através do design e da matemática, os alunos possam 

aprender mais sobre o mundo real, implementar a criatividade, tornar este assunto mais 

agradável e, sobretudo, utilizar o pensamento crítico e o debate saudável para chegar a 

conclusões. 
 
 
 

1.3 Questões-chave para testar conhecimentos 
O plano de aula pode ser acompanhado por um pequeno questionário de cerca de cinco 

questões-chave, que podem ser utilizadas para verificar a aquisição de conhecimentos por 

parte dos alunos. As respostas corretas nas perguntas de escolha múltipla podem ser 

marcadas a negrito. 
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Questão 1: O registo de desenhos ou modelos industriais pertence à propriedade intelectual. 

[Verdadeiro] [Falso] 
 

Questão 2: O que é design industrial? 

Qualquer design feito por máquinas. 

Um design industrial constitui o aspeto ornamental ou estético de um artigo. 
Ambas estão corretas. 

 

Questão 3: Como são aplicados os direitos sobre design industrial? 

Os direitos de design industrial são gratuitos e podem ser utilizados por qualquer pessoa. 

Os direitos sobre design industrial são aplicados em tribunal, geralmente por iniciativa 
do titular do direito. 
 

Questão 4: O que acontece se eu não proteger os meus designs industriais? 

Tem um problema grave. 

O design pode ser utilizado por todos. 
Nada, não importa se está registado ou não. 

 

 

1.4 Referências ou recursos adicionais 
- https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/31049780/699-nordic-research-in-mathematics-

education-with-cover-page-v2.pdf?Expires=1643974311&Signature=VmcI645xJ1KgL0D-
U~NeSe3FY0cS3MbWuSjF23rbJl2gwC-PkzxjTPa0om-q3TKNurdt1HNjTAWflLNx-FKNiSV9A-
dOEuvtqcUWRrYf9WgHrxLKa2TlVPLzf51NcmNHN~JdzGaZ8juROHLdKF3ZtJcug9mSMAMt9
exOSt6lkvI2jDrp7o2s2E4yqoA-
Ctrv3JkxOQyu7bolwyjGPBxxaqvhRkC7hrFlC5vvabAMnMydaLVuED8vV9gNdvLHbvtEXfmBb
HQPOjRJ-iNZYrSKjEdS09jw~pJb1q3sfes9s-kbrH5OReRZIK-
s3oSMkrSBW7o~dtoPMJUJHHG8WEvRTA__&Key-Pair-
Id=APKAJLOHF5GGSLRBV4ZA#page=18 

- https://inkbotdesign.com/the-mathematics-of-
design/#:~:text=Mathematics%20goes%20hand%20in%20hand,appear%20in%20art%20and
%20design. 

- https://es.scribd.com/document/341676978/Diseno-de-Una-Maquina-de-Turing-Scriven-Bratt 
-  

 
 


