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1.1 Informações gerais 
 

1.1.1 Breve descrição 
 

Este plano de aula é sobre marcas registadas. Na nossa vida quotidiana, todos nós 
encontramos marcas comerciais de vários tipos.  Na sequência da atividade educativa 
descrita abaixo, entendemos primeiro o que é 
 
uma marca e porque é um importante conceito de PI. Combinamos este plano de aula com a 
disciplina de robótica educacional, uma vez que esta disciplina é geralmente popular entre 
os estudantes escolares. 

 
1.1.2 Objetivos de aprendizagem e tópicos de PI 

 
Os objetivos de aprendizagem deste plano de aula são: 
- Adquirir conhecimentos práticos sobre o que são marcas registadas e de que forma ou tipo 
aparecem. 
- Compreender a sua importância no mundo dos negócios, comércio e indústria. 
- Identificar os erros comuns e as más práticas de possível mau uso da marca ou violação. 

 

1.1.3 Relação com o programa curricular 

Este plano de aula pode ser ligado aos seguintes domínios curriculares: 2 
- Tecnologia da Informação e Informática 
- Robótica e aplicações 
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- Empreendedorismo 
 

1.1.4 Duração 
São necessários cerca de 45 minutos ou o equivalente a uma hora normal de aula para 
completar este plano de aula numa sala de aula de 20-25 alunos. 

 
 

1.1.5 Materiais adicionais necessários 
Folhas de papel e opcionalmente computadores portáteis ou PCs com ligação à internet.  
Cerca de 1 ou 2 alunos por computador portátil ou PC. 

 
 

1.2 Instruções passo-a-passo 
O plano de aula está dividido em quatro fases de inquérito, nomeadamente introdução, 
preparação, investigação e conclusão. Esta última consiste nas subfases de apresentação e 
discussão. 

 
 

1.2.1 Introdução 
Em geral, na fase de introdução é apresentado o tema geral a ser estudado ou investigado e 
é estimulado o interesse sobre o mesmo. O foco deste plano de aula é o conceito de marcas 
registadas. O professor pode começar, por exemplo, por perguntar aos alunos o que sabem 
sobre este conceito de PI antes de dar uma definição formal do termo. Os alunos podem 
também ser convidados a pensar e depois mostrar ou descrever a sua marca favorita e 
como esta está relacionada com a sua marca favorita, produto, serviço, etc. O professor 
pede-lhes também que pensem por que razão empresas comerciais de todos os tamanhos 
em todo o mundo registam as suas marcas, enfatizando a sua importância. Os alunos 
podem descrever uma situação problemática que conhecem ou podem imaginar e discuti-la 
de forma breve. Deve ser enfatizado que o objetivo desta fase é encorajar os alunos a 
expressar ideias, conhecimentos prévios e perguntas sobre o tema, promovendo ao mesmo 
tempo a interação e a comunicação entre eles. 

 

Esta fase pode ser concluída com a apresentação de uma definição formal do que são 
marcas registadas, como se segue: 
Marcas registadas são palavras, títulos, frases ou símbolos, que representam uma empresa, 
produto ou serviço. O seu objetivo é distinguir ou identificar de forma única os produtos ou 
serviços de uma empresa dos produtos ou serviços dos seus concorrentes. As marcas são 
registadas de modo a serem legalmente protegidas como outros tipos de propriedade 
intelectual. Exemplos comuns de marcas registadas incluem 
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acrónimos, slogans, frases, títulos ou palavras em fontes estilizadas, melodias sonoras, 
emblemas, 
símbolos, logótipos e personagens fictícios ou mesmo formas de produtos. 
 
O professor enfatiza o facto de que existem muitos tipos diferentes de marcas registadas. Estas 
incluem: 
- Marcas como ... (aqui perguntar aos alunos sobre a sua marca favorita) 
- Nomes de produtos como ... (perguntar aos alunos sobre a sua marca favorita) 
- Logotipos de empresas como ... (perguntar aos alunos sobre exemplos de logotipos famosos) 
- Slogans ou frases como ... (perguntar aos alunos sobre exemplos deste tipo) 
- Palavras em fonte de estilo como ... (perguntar aos alunos sobre exemplos deste tipo) 
- Formas de produtos como ... (perguntar aos alunos sobre exemplos deste tipo) 
- Sons ou músicas como ... (perguntar aos alunos sobre exemplos deste tipo) 
- Personagens ou figuras fictícias como ... (perguntar aos alunos sobre exemplos deste tipo) 
- Símbolos, sinais ou emblemas ... (perguntar aos alunos sobre o seu símbolo ou emblema 

preferido) 
- Combinação de tudo acima 

 
 
 
 
 

Imagem 1: Exemplos de ícones robóticos que podem ser 
usados como logótipo de uma empresa ou produto robótico 

Fonte:https://www.vectorstock.com/royalty-free-vector/robot-icon-set-vector-19654361 
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1.2.2 Preparação 

Nesta fase, o professor descreve as tarefas em que os alunos têm de trabalhar durante a 
fase de investigação. Os alunos podem primeiro ser divididos em pequenos grupos de 2 a 3 
pessoas para que trabalhem em colaboração. Há duas tarefas que os alunos têm de 
completar. 

 
A primeira tarefa é a seguinte: 
Pesquisar na web para encontrar empresas ou produtos relacionados com o campo 
da robótica e as suas aplicações. Concentre-se em uma ou duas delas e a partir dos 
seus websites selecione tantos tipos de marcas registadas quantos encontrar. 
Recolha-os num slide de ppt para que os possa apresentar mais tarde. 

 
Uma vez terminada a primeira tarefa, os alunos recebem a segunda tarefa para trabalhar. É 
a seguinte: 
Imagina que tu e os teus amigos/colaboradores querem criar uma nova empresa 
especializada na oferta de serviços e produtos em robótica. Escolham pelo menos 
dois tipos de marcas registadas da lista de categorias apresentadas anteriormente 
(por exemplo, nome da marca, logótipo e slogan).  Depois façam marcas destes tipos 
para a nova empresa como quiserem. Podem usar um pedaço de papel para escrever, 
ou colocar as vossas ideias num slide ppt para que as possam apresentar mais tarde. 

 
Quaisquer definições, esclarecimentos, explicações, conhecimentos teóricos ou outras 
informações prévias podem ser apresentadas aqui. Em seguida, os alunos começam o seu 
trabalho para a tarefa. 

 

1.2.3 Investigação 
Nesta fase, os alunos trabalham individualmente ou em colaboração em pequenos grupos. 
Uma vez terminada a primeira tarefa, eles continuam com a segunda.  De tempos a tempos 
e dependendo do progresso, o professor lembra aos alunos que esta atividade está 
relacionada com a PI e, em particular, com as marcas registadas. Neste contexto, recorda 
que "o objetivo das marcas registadas é distinguir ou identificar de forma única os produtos 
ou serviços de uma empresa em relação aos dos seus concorrentes”. Pode também colocar 
questões ou provocar o seu pensamento se o que estão a fazer está de acordo, por 
exemplo, com as regras de direitos de autor e marcas registadas, ou o que teriam feito de 
diferente se não existisse uma lei de PI que protegesse as marcas registadas. 
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1.2.4 Conclusão 
Na fase de conclusão, cada grupo de alunos apresenta o seu primeiro diapositivo, depois o 
seu segundo e discute-o brevemente. Quando todas as equipas terminam as suas 
apresentações, então pode começar uma discussão em sala de aula. Os pontos/questões 
de discussão são apresentados pelo professor são os seguintes: 
- As marcas que aparecem nos diapositivos da apresentação estão registadas? Podem ser 

registadas? 
- Se não, quais poderão ser as consequências? 
- Pode uma marca comercial ou conjunto de marcas ser utilizado por uma empresa diferente? 
- Esta ação é legítima? Será isto uma violação dos direitos de PI? 
- Como é que esta ação ilegítima pode ser evitada ou a PI pode ser protegida? 
- Como se sentiria relativamente a uma situação, empresa, organização ou indivíduo onde 
ou que estivesse a violar as regras de proteção de marcas registadas? Imagine que a 
propriedade intelectual e em particular a marca comercial de qualquer tipo pertence à sua 
empresa/organização, o que faria? 
- Pode uma marca comercial ou conjunto de marcas ser utilizado por uma empresa? 

 
Através desta discussão e da sua reflexão sobre opiniões expressas, os alunos 
compreendem melhor a importância das marcas registadas e os aspetos de uma situação 
problemática e, por conseguinte, as conclusões chegam naturalmente. 

 
No final, o plano de aula pode ser completado com um breve resumo dos seus principais 
tópicos abordados, passos ou tarefas e objetivos, e conclusões finais tiradas. 

 
 

1.3 Questões-chave para testar conhecimentos 
O plano de aula pode ser acompanhado por um pequeno questionário de questões-chave, 
que podem ser utilizadas para verificar a aquisição de conhecimentos por parte dos alunos. 
As respostas corretas podem ser marcadas a negrito. 

 
Questão 1: As marcas registadas são tipos de PI [Falso] [Verdadeiro] 
Questão 2: As marcas registadas são protegidas por lei [Falso] [Verdadeiro] 
Questão 3: Uma marca distingue os produtos e serviços de uma empresa dos seus 
concorrentes [Verdadeiro] [Falso] 
Questão 4: Uma marca registada não pode ser vendida ou comprada por uma empresa 
[Verdadeiro] [Falso] 

 
 

1.4 Referências ou recursos adicionais 
 

World Intellectual Property Organization 
https://www.wipo.int/about-ip/en/ 6 

Hellenic Copyright Organization, Ministry of Culture (HCO) 
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https://www.opi.gr/ https://www.opi.gr/index.php/en/ 

Greek Copyright School Project of the Hellenic Copyright Organization (HCO) 
https://copyrightschool.gr/index.php/en/teachers 
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