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Conteúdos 

1. Marcas Registadas 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 registo de marcas e alguns métodos desta disciplina. 
 

1.1.1 Breve descrição 
 
Este plano de aula tem como objetivo sensibilizar para a importância dos direitos de autor e 

informar sobre a relação invulgar entre a matemática e as marcas registadas. 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 da marca registada. 

• 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 
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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 

 
Fonte: Pixabay 

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 das marcas 
registadas 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. 
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Obter conselhos de especialistas em matemática. 

Aprender sobre os limites da propriedade intelectual e das marcas registadas. 

 

As três questões a serem discutidas em grupos de 5 estudantes serão as seguintes: 

a) Porque é necessária a Propriedade Intelectual? Aqui, os diferentes aspetos da 

propriedade intelectual apresentados no módulo serão explicados e os alunos terão de 

discutir no seu próprio raciocínio se a matemática é um bem tangível ou intangível. 

 

b) Deverão certos procedimentos matemáticos ser protegidos por marcas registadas no 

futuro? Nesta questão, os alunos terão de argumentar a favor ou contra esta última questão, 

com base nos conhecimentos fornecidos pelos peritos, tal como incluídos no Módulo. 

 

C) Como esta é uma aula de matemática, Os alunos sabem realmente o que pode e não 

pode ser protegido por marca registada? Os alunos sabem realmente o que pode e o que 

não pode ser protegido por uma marca registada? Através desta pergunta, os alunos devem 

ver que embora as operações, problemas ou equações que resolvem dia após dia, 

pertençam a um sistema mais complexo em que os seus próprios livros de matemática, 

juntamente com o seu conteúdo, são protegidos de serem reproduzidos. 
 
 

1.2.2 Preparação ou conceptualização 

Em primeiro lugar, para colocar os alunos em contexto e como atividade introdutória, devem 

ver o seguinte vídeo, que nos diz um pouco mais sobre como funcionam as marcas 

registadas na União Europeia: https://www.youtube.com/watch?v=tHEwuO0-sXg 

 

Este vídeo está em inglês, mas contém legendas em todas as línguas da UE, para que todos 

os alvos que temos em mente o possam compreender. 

 

Depois de ter visto o vídeo, deverá ser capaz de resolver as seguintes questões éticas e 

morais. Em primeiro lugar, a questão será sobre o tema escolhido no vídeo e depois refletir-

se-á sobre uma questão mais geral no campo das marcas registadas. 
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Fonte: Pixabay 

 
- Com base no vídeo mostrado acima, os alunos devem considerar se a exclusividade 

concedida pelo registo de marca faz realmente sentido para um produto alimentar. 
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Fonte: Pixabay 

 

- Em segundo lugar, os alunos devem refletir sobre a seguinte questão: Os seus 

manuais escolares, ou seja, o material principal para as suas aulas, serão quase 

certamente protegidos como uma marca registada. No entanto, qualquer material que 

tenham descarregado de portais web ou qualquer outro tipo de conteúdo 

complementar corre o risco de ser protegido e, portanto, considerado uma infração 

penal. Os alunos devem refletir sobre este cenário. 

 

1.2.3 Investigação 

Durante esta fase:  

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

registada e de propriedade intelectual. 

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

entre si a divisão em diferentes grupos. 
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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. Um, é sobre o tema 

apresentado no último vídeo, e o outro é sobre como a marca registada pode afetar o seu 

estudo diário da matemática, tal como explicado na segunda fotografia. 

 

Contra este contexto, propomos os dois cenários seguintes: 

 

 3.1. Alguém começa a produzir microvegetais de pior qualidade, mas a um preço 

muito inferior aos que, como vimos no vídeo, são protegidos pelas leis de marcas registadas. 

A pessoa que protegeu os seus produtos como marca começa a ter perdas muito 

importantes no seu negócio, por isso vai a tribunal e ganha o julgamento contra o seu 

concorrente desleal. Os estudantes devem considerar o quão justas são estas sanções e 

tomar um partido, tendo em conta todos os prós e contras. 

 

 3.2. Um dos seus professores distribui exercícios de matemática sem os quais é 

impossível passar um exame. Este professor retirou os exercícios de um website ilegal, pelo 

que é multado e deve destruir todo o material distribuído. Os alunos terão de decidir se tal 

exemplo de pirataria é realmente relevante ou importante neste tipo de legislação, aplicada à 

sua disciplina de matemática. 

 

 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 das marcas registadas e da matemática, os alunos 

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

 
Questão 1: A marca registada pertence à propriedade intelectual 
[Verdadeiro] / [Falso] 
 
Questão 2: A matemática é protegida por marca registada 
[Verdadeiro] [Falso]  
 
Questão 3: Existem muitos tipos de marcas registadas 
[Verdadeiro] [Falso]  
 
Questão 4: Quando há fraude ou contrafação, o tribunal europeu é o juiz. 
[Verdadeiro] / [Falso] 
 
Questão 5: Porque é que a matemática não pode ser protegida como uma ciência segundo 
as regras da marca registada? 
[Porque a matemática como ciência é para uso universal e não deve pertencer a 
ninguém como propriedade privada]. 
 
[Este não é o caso porque a matemática pode ser protegida]. 
 

1.4 Referências ou recursos adicionais 
- https://tmdb.eu/trademark/US-88255342-maths.html 
- https://www.patentes-y-marcas.com/en/trademark/maths-and-go-m3852230 
- https://www.patentes-y-marcas.com/recursos-marcas/clasificacion-de-marcas 

 
 
 


