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1. Direitos de autor 
 

1.1 Informações gerais 
Informação de base, análise de necessidades, etc. 
 
Os rápidos avanços na tecnologia colocam novas formas de produtos e novas aplicações ao alcance 

ao consumidor médio e, por extensão, ao alcance das crianças. Como resultado, o ensino de CTEAM 

precisa de fornecer as ferramentas para permitir compreender e utilizar todos os recursos disponíveis 

relativos às práticas éticas e legais. Neste contexto, os alunos precisam de aprender sobre os direitos 

de propriedade intelectual, tanto para protegerem as suas próprias obras criativas e o seu futuro em 

ambientes tecnologicamente avançados, quanto para apreciarem e respeitarem as obras de outras 

pessoas. Neste módulo, os alunos irão aprender os fundamentos do conceito de direitos de autor.  

 
 

1.1.1 Breve descrição 
 
Apresente uma pequena descrição do plano de aulas ou da atividade educativa. 
 
Esta atividade educativa começará por familiarizar os alunos com o conceito de direitos de 

autor. Ao compreenderem a titularidade da obra original, os alunos irão aprender sobre direitos 

legais e violações de direitos de autor. O quadro teórico seguir-se-á de exemplos práticos que 

irão iniciar um diálogo produtivo, uma análise e, finalmente, observações conclusivas. 

 
 

 
 

1.1.2 Objetivos de aprendizagem — Propriedade intelectual em tópicos STEAM 
 

Escreva aqui os objetivos de aprendizagem deste plano de aulas. Não se esqueça de referir 
os principais tópicos da PI com que se relacionam. 
 
Esta atividade educativa relaciona-se com os direitos de autor e a implementação dos mesmos 

na impressão 3D. Os objetivos de aprendizagem ultrapassam a mera definição de direitos de 

autor: os alunos serão aconselhados a aprender sobre a legislação relativa aos direitos de 

autor, violações de direitos de autor, conceitos como a utilização razoável e a diferença entre 

passatempo e comercialização.  

 



 
Capacitar a inovação nas STEAM 
através da sensibilização para a PI 

2020-1-UK01-KA201-078934 
 

 

 

5 

1.1.3 Relação com o programa curricular 
 
Esta atividade educativa irá encorajar as crianças a explorar e a questionar os avanços e 

aplicações tecnológicos contemporâneos, com interesse específico na impressão 3D. A 

mesma promove a aprendizagem cognitiva (pensamento) e a aprendizagem afetiva 

(social/emocional), e está relacionada com: 

• ciência, 

• tecnologia, 

• engenharia,  

• arte,  

• matemática. 

 
 
Otto DIY build your own robot («Bricolagem com Otto, constrói o teu próprio robô») 
https://www.thingiverse.com/thing:1568652 
A plataforma Thingiverse oferece ferramentas educativas para ajudar os alunos a 
compreenderem a forma como podem transferir um ficheiro CAD e personalizá-lo ou imprimir 
uma cópia do original. Neste exemplo, são apresentados aos alunos todos os passos 
necessários para imprimirem o seu próprio robô!   
 
A Comic Introduction to Intellectual Property («Uma apresentação cómica da propriedade 
intelectual») 
https://www.slideshare.net/gderasse/a-comic-introduction-to-intellectual-property  
Este é um Slideshare que apresenta de forma clara e sucinta os fundamentos da propriedade 
intelectual em imagens: o que é a PI, porque precisamos dela, etc.  
 
Comics on Intellectual Property («Banda desenhada sobre propriedade intelectual») 
https://www.ipd.gov.hk/eng/promotion_edu/educational_corner/comics/index.htm 
Guiões fofos e divertidos para ajudar os alunos a aprenderem sobre os direitos de PI, a 
compreenderem a importância dos mesmos no quotidiano e a saberem mais sobre cada tipo 
de proteção de PI.  
 
OMPI — What is Copyright? A Cartoon Introduction («O que são direitos de autor? Uma 
apresentação com desenhos animados»)  
https://www.youtube.com/watch?v=eEB5MYcj-Ns 
Versão animada do livro de banda desenhada sobre direitos de autor OMPI.  
 
Intellectual Property for Kids, Ep.3: What is Copyright? («Propriedade intelectual para crianças, 
Ep. 3: O que são direitos de autor?») 
https://www.youtube.com/watch?v=hT41-IKVNCY&t=1s 
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1.1.4 Duração 
 

Faça uma estimativa do tempo necessário (em horas) para completar este plano de aulas, por 
exemplo, com uma turma de 20-25 alunos. 

 

2 horas 

 

1.1.5 Materiais adicionais necessários 
 
Enumere aqui os materiais necessários (por aluno/a ou por turma) para o plano de aulas ou 
atividade educativa. 
 

• Computadores com ligação à Internet: um por cinco alunos (opcional); 

• Projetor ou quadro digital para projetar materiais;  

• Ferramenta online para apresentar instruções (tal como https://classroomscreen.com/, 

com uma versão gratuita disponível); 

• Ferramentas de produtividade e apresentação, tais como o Microsoft Office e o G Suite 

for Education da Google;  

• Ferramentas de criação digital.  
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1.2 Instruções passo a passo 

 

 
 
  
 
Esta aula é sobre os direitos de autor e a implementação dos mesmos na impressão 3D. 

Na primeira fase será apresentado o quadro teórico das noções e direitos de propriedade 
intelectual. O/a professor/a fará perguntas e aconselhará os alunos a encontrarem respostas 

em grupos de cinco (separe tempo para discussões entre os grupos). Após todas as perguntas 

serem respondidas, as mesmas serão discutidas na sala de aula, com base em casos 

específicos. O material apresentado no decorrer de toda a atividade irá ajudar os alunos a 

visualizar o tema, enquanto se entretêm com bandas desenhadas e apresentações divertidas.  

 
1.2.1 Introdução ou orientação 

 
Os alunos serão encorajados a:  

• expressar as suas próprias ideias e/ou conhecimentos prévios relativos à propriedade 

intelectual, 

• discutir o conceito de obra original, 

• distinguir entre várias formas de obra — literária, artística, etc.,  

• aprender a diferença entre ideias e bens tangíveis. 
 

 

Imagem 1: Impressora 3D 

Fonte: pixabay.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagem1: Impressora 3D 

 Fonte: pixabay.com 
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Os materiais projetados (como a banda desenhada sobre PI apresentada no Apêndice) servirão como 

iniciadores da discussão. Por exemplo: 

• Quando for apresentada a seguinte tira de banda desenhada, será pedido aos alunos que 

expressem os seus comentários e pensem em exemplos de PI: 

https://www.ipd.gov.hk/eng/promotion_edu/educational_corner/comics/image/01.htm 

• Em seguida, quando for apresentada a seguinte tira de banda desenhada, será igualmente 

apresentada aos alunos a ideia de limitações e/ou requisitos da proteção de PI: 

https://www.ipd.gov.hk/eng/promotion_edu/educational_corner/comics/image/02.htm 

 

Após as discussões entre os grupos sobre a diferença entre ideia e criação tangível, o/a professor/a 

irá apresentar os quatro conceitos da PI: direitos de autor, design, patentes e marcas comerciais. 

 

NOTA: uma vez que este módulo foi preparado para programas curriculares de CTEAM e se foca na 

impressão 3D, o/a professor/a tem de utilizar exemplos e imagens adequados para ajudar os alunos a 

visualizarem aplicações de impressões 3D.  

 

 

 
Imagem 2: Astronauta 
Fonte: pixabay.com 
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1.2.2 Preparação ou conceptualização 

 
1) Aos alunos, serão apresentados símbolos relacionados com direitos de autor (como os 
seguintes) e ser-lhes-á solicitado que interpretem o respetivo significado:  
 

 
Imagem 3: Ícones / Imagem 4: Direitos de autor 
Fonte: pixabay.com 
 
 

 
Imagem 5: sem direitos de autor / Imagem 6: públicas 
Fonte: pixabay.com 
 
Após analisar o conhecimento prévio, o/a professor/a irá:  

• explicar a definição de direitos de autor 
• apresentar o conceito de legislação relativa aos direitos de autor, 
• definir o conceito de violação de direitos de autor e respetivas implicações, 
• explicar as condições dos direitos de autor, 
• explicar o processo de registo dos direitos de autor 
• distinção entre passatempo e comercialização,  
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O/a professor/a pode procurar literatura existente de fonte aberta, para clarificar e comunicar melhor a 
ideia de propriedade intelectual, os conceitos de PI e a implementação dos direitos de autor em 
particular: consulte a secção Referências; 
2) Ao navegar em sites públicos para crianças, tais como http://www.copyrightkids.org/, os alunos verão 
mais exemplos de direitos de autor e encontrarão respostas para várias perguntas adicionais.  
 
 

1.2.3 Investigação 
 

1) Serão apresentados estudos de caso aos alunos, tais como: 
• Arte criada por fãs da Hasbro, Shapeways e My Little Pony: 

https://www.shapeways.com/blog/archives/16759-hasbro-shapeways-enable-3d-printing-fan-art-with-

superfanart.html 

• Thingiverse 

https://www.thingiverse.com/   

 

Em grupos de cinco, será pedido aos alunos que discutam sobre como os direitos de autor se 
aplicam à impressão 3D, com base em estudos de caso.  

Em seguida, ser-lhes-á pedido que façam uma lista dos requisitos/condições para imprimirem em 3D 

sem violarem direitos de autor (por exemplo, por diversão, em casa, etc.);  

 

2) Os alunos serão encorajados a participar num debate sobre a violação de direitos de autor.  
Passo 1 — Cenário de representação: O/a aluno/a A desenhou um astronauta 3D e o/a aluno/a B recria 

o mesmo astronauta sem a permissão de A;  

Passo 2 — Discussão:  

• Se A tem o direito de ficar perturbado/a;  

• Se B tem o direito de fazer uma imitação do astronauta;  

• Se B tem o direito de vender o astronauta ao/à aluno/a C;  

e por aí em diante!  

 

3) Será pedido aos alunos que analisem quaisquer conceitos errados adquiridos antes desta aula ou 

adquiridos pela dificuldade em compreender o conceito de direitos de autor.  

• Os direitos de autor são uma ideia ou um direito legal? 

• A violação cria fundamentos para litígios? 

• Uma ideia pode ser protegida? 

E por aí em diante!  
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1.2.4 Conclusão 

 
Ao recapitular os temas principais relacionados com os direitos de autor e a aplicação dos 

mesmos na impressão 3D, o/a professor/a pode apresentar: 
• um Slideshare com os fundamentos da PI: 

https://www.slideshare.net/gderasse/a-comic-introduction-to-intellectual-property 

• Vídeos animados sobre direitos de autor, tais como o OMPI: 

https://www.youtube.com/watch?v=eEB5MYcj-Ns 
 

Em seguida, será pedido aos alunos que resumam os fundamentos da PI e, em particular, dos direitos 

de autor e que reflitam nas possíveis disrupções que acompanham os rápidos avanços da tecnologia.  

 

 
1.3 Questões-chave para avaliar conhecimentos 

 
Pergunta 1 — O que são direitos de autor? 

[A obra original de um/a artista] [A função de um objeto 2] [Um direito legal 3] 
 

Pergunta 2 — O que é uma violação de direitos de autor? 

[O registo de uma obra original como material protegido por direitos de autor 1] [A 
utilização/reprodução/distribuição não autorizada de uma obra original 2] [Imprimir 

objetos por diversão 3] 

 

Pergunta 3 — O que é autoria? 

[O estado de ser criador/a de uma obra original 1] [A utilidade de um objeto 2] [As 

finalidades comerciais da reprodução de obras originais 3] 

 

Pergunta 4 — O que são materiais protegidos por direitos de autor? 

[Os materiais utilizados para criar uma obra original 1] [O valor estético do seu trabalho 2] 

[Os materiais formalmente registados como obras originais 3] 
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Pergunta 5 — Quando é que a impressão 3D é considerada um passatempo? 

[Quando se imprime um objeto para o vender 1] [Quando se imprime algo por diversão, 
na privacidade da sua casa 2] [Quando se imprime objetos úteis 3] 
 

2. Recursos adicionais 
2.1 Literatura adicional 

 
https://www.wipo.int/publications/en/details.jsp?id=66&plang=EN, banda desenhada da OMPI 
 

2.2 Apêndice 

Otto DIY build your own robot («Bricolagem com Otto, constrói o teu próprio robô») 
https://www.thingiverse.com/thing:1568652 
A plataforma Thingiverse oferece ferramentas educativas para ajudar os alunos a 

compreenderem a forma como podem transferir um ficheiro CAD e personalizá-lo ou imprimir 

uma cópia do original. Neste exemplo, são apresentados aos alunos todos os passos 

necessários para imprimirem o seu próprio robô!   

 

A Comic Introduction to Intellectual Property («Uma apresentação cómica da propriedade 

intelectual») 

https://www.slideshare.net/gderasse/a-comic-introduction-to-intellectual-property  

Este é um Slideshare que apresenta de forma clara e sucinta os fundamentos da propriedade 

intelectual em imagens: o que é a PI, porque precisamos dela, etc.  

 

Comics on Intellectual Property («Banda desenhada sobre propriedade intelectual») 

https://www.ipd.gov.hk/eng/promotion_edu/educational_corner/comics/index.htm 

Guiões fofos e divertidos para ajudar os alunos a aprenderem sobre os direitos de PI, a 

compreenderem a importância dos mesmos no quotidiano e a saberem mais sobre cada tipo 

de proteção de PI.  

 

OMPI — What is Copyright? A Cartoon Introduction («O que são direitos de autor? Uma 

apresentação com desenhos animados»)  

https://www.youtube.com/watch?v=eEB5MYcj-Ns. 
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Versão animada do livro de banda desenhada sobre direitos de autor OMPI.  

 

Intellectual Property for Kids, Ep.3: What is Copyright? («Propriedade intelectual para crianças, 

Ep. 3: O que são direitos de autor?») 

https://www.youtube.com/watch?v=hT41-IKVNCY&t=1s 
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