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1.1 Informações gerais 
 

1.1.1 Breve descrição 
 
Este plano de aulas foca-se no conceito de direitos de autor. Através da atividade educativa, 
compreendemos a sua importância em várias áreas da tecnologia, tais como a robótica, a 
eletrónica, as engenharias elétrica e mecânica, etc. 
 

1.1.2 Objetivos de aprendizagem e tópicos da PI 
 
Os objetivos de aprendizagem deste plano de aulas são: 
- compreender, de forma prática, o que são direitos de autor, a relevância e a importância 
dos direitos de autor e da proteção da PI, de um modo geral, nas áreas da tecnologia, 
- identificar irregularidades comuns e más práticas de violação de direitos de autor, mas 
também boas práticas sobre como proteger e reconhecer os direitos de autor.  
 

1.1.3 Relação com o programa curricular 
Este plano de aulas pode ser relacionado com as seguintes áreas do programa curricular: 
- Tecnologias de informação; 
- Ciência da computação; 
- Robótica e aplicações; 
- Empreendedorismo. 
 

1.1.4 Duração 
São necessários cerca de 45 minutos, ou o equivalente a uma aula clássica, para completar 
este plano de aulas com uma turma de 20-25 alunos. 

 

1.1.5 Materiais adicionais necessários 
Computadores portáteis ou de secretária com ligação à Internet. Cerca de um ou dois alunos 
por computador portátil ou de secretária. 
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1.2 Instruções passo a passo 
 
 

 
Imagem 1: Robô humanoide NAO da Softbank Robotics 

 Fonte: https://www.softbankrobotics.com/ 

 
O plano de aulas está dividido em quatro fases de pesquisa, nomeadamente: introdução, 
preparação, investigação e conclusão. A última fase pode ser subdividida nas subfases de 
apresentação, discussão e reflexão. 
 
 

1.2.1 Introdução  
Nesta fase, o tema geral a estudar ou investigar é apresentado e é estimulado o interesse 
sobre uma situação problemática que pode ser resolvida ou respondida. Uma vez que o foco 
deste plano de aulas são os direitos de autor, o/a professor/a pode começar, por exemplo, 
por perguntar aos alunos o que sabem sobre os direitos de autor, antes de oferecer uma 
definição formal do termo, de explicar como estão relacionados com as áreas da tecnologia, 
tais como a robótica, qual é a sua importância, o que é proteção ou violação dos direitos de 
autor, etc. O/a professor/a também lhes pede para pensarem numa situação problemática 
que conheçam ou consigam imaginar, e discutirem brevemente sobre ela. Deve sublinhar-se 
que o objetivo desta fase é encorajar os alunos a expressarem ideias, conhecimento prévio 
ou a pensarem e se questionarem sobre o tema, promovendo a interação e a comunicação 
entre eles. 
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1.2.2 Preparação  
Nesta fase, o/a professor/a descreve a tarefa na qual os alunos têm de trabalhar durante a 
fase de investigação. Os alunos podem dividir-se em pequenos grupos de trabalho de duas 
a três pessoas.  
 
A tarefa é a seguinte:  
Imagine que trabalha numa empresa que desenvolve e constrói equipamento robótico 
e vários componentes, incluindo pequenos robôs educativos que apoiam as crianças 
na aprendizagem de programação básica. Sozinhos ou em grupo, a tarefa é pesquisar 
e propor ideias sobre como este pequeno robô pode ser. Pode utilizar os recursos que 
encontrar em repositórios públicos na Internet, sites comerciais ou empresariais, 
novos itens, etc. A proposta final deve ser apresentada num único diapositivo do 
PowerPoint. Não se esqueça que o conselho de administração pode selecionar mais 
do que uma proposta da empresa, e as mesmas serão faturadas como novos produtos 
nos próximos meses!     
 
Quaisquer definições, clarificações, explicações e conhecimento teórico, ou outros pré-
requisitos da informação de base, podem ser apresentados aqui. Depois, os alunos 
começam a trabalhar na tarefa. 
 

1.2.3 Investigação 

Nesta fase, os alunos trabalham individual ou colaborativamente em pequenos grupos. De 
vez em quando, dependendo do progresso, o/a professor/a relembra os alunos que esta 
atividade está relacionada com os direitos de autor e, de um modo geral, com a PI. Neste 
contexto, pode fazer perguntas ou fazer os alunos refletir se o que estão a fazer está de 
acordo com as regras dos direitos de autor ou o que poderiam ter feito de forma diferente, se 
não houvesse legislação relativa aos direitos de autor.   
 

1.2.4 Conclusão 

Na fase de conclusão, cada grupo mostra a sua apresentação e discute-a brevemente. 
Quando todos os grupos tiverem apresentado, pode iniciar-se uma discussão com toda a 
turma. Os pontos de discussão são apresentados pelos professores, e são os seguintes: 
- Os diapositivos das apresentações de todos os grupos reconhecem os direitos de autor, 
por exemplo, ao declarar claramente a origem dos materiais visuais, tais como fotografias, 
vídeos, etc.? 
- Se não, quais podem ser as consequências? 
- A administração da empresa de robótica pode selecionar uma das propostas e construir um 
robô, tal como o mostrado na apresentação? 
- Esta é uma ação legítima? Este é um caso de violação dos direitos de autor ou de outras 
PI, tais como o design, marcas comerciais, etc.? 
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- Como é possível evitar esta ação ilegítima ou proteger a PI? 
- Como se sentiriam em relação a uma situação, empresa, organização ou indivíduo que 
viole os direitos de autor? Imaginem que a PI vos pertence, o que fariam?  
 
Através da discussão e da reflexão nas opiniões expressadas e nos argumentos avançados, 
os alunos compreendem melhor os aspetos de uma situação problemática e, por isso, 
podem chegar naturalmente a conclusões sobre o porquê da mesma ser errado ou sobre a 
forma como a mesma pode ser melhorada. 
 
No final, o plano de aulas pode ser concluído com uma pequena recapitulação dos temas 
principais abordados, passos/tarefas e objetivos, e podem ser tiradas conclusões.  
 
 

1.3 Questões-chave para avaliar conhecimentos 
O plano de aulas pode ser acompanhado por um pequeno questionário com perguntas 
principais, o qual pode ser utilizado para verificar a aquisição de conhecimentos dos alunos. 
As respostas certas estão marcadas a negrito. 
 
Pergunta 1 — «Direitos de autor» é um termo jurídico [Não] [Às vezes] [Sim] 
Pergunta 2 — A legislação relativa aos direitos de autor protege a obra dos criadores [Não] 
[Sim] [Talvez] 
Pergunta 3 — Podemos utilizar ou copiar materiais protegidos por direitos de autor como 
queremos [Não] [Sim] [Talvez] 
Pergunta 4 — A violação dos direitos de autor não é danosa [Verdadeiro] [Falso]  
 
 
 

1.4 Referências ou recursos adicionais 
Organização Mundial da Propriedade Intelectual 
https://www.wipo.int/about-ip/en/ 
 
Hellenic Copyright Organization, Ministry of Culture (HCO) 
https://www.opi.gr/ https://www.opi.gr/index.php/en/ 
 
Greek Copyright School Project da Hellenic Copyright Organization (HCO) 
https://copyrightschool.gr/index.php/en/information  
https://copyrightschool.gr/index.php/en/news 
https://copyrightschool.gr/index.php/en/teachers 
https://copyrightschool.gr/index.php/en/elementary-school-pupils 
https://copyrightschool.gr/index.php/en/highschool-pupils 


