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1. Torna-o real! 
 

1.1 Informações gerais 
Neste plano de aula "Torna-o real!", os alunos podem ver como uma boa ideia pode tornar-se tangível. 
A ideia mencionada neste caso é representada por um novo design que o aluno tem de criar para um 
novo produto.  Pode ser uma nova versão de um telemóvel, ou uma nova funcionalidade para uma 
consola de videojogos, etc. 
 

1.1.1 Breve descrição 
 
O plano de aula seguinte envolverá um pequeno exercício para ensinar sobre direitos de design, no 
contexto dos estudos económicos empresariais. 
 

1.1.2 Objetivos de aprendizagem - Propriedade Intelectual em tópicos STEAM 
 

O plano de aula seguinte tem o objetivo de ensinar de uma forma engraçada sobre como os designs 
são criados, como funcionam dentro do mundo empresarial e, finalmente, como registá-los. 
 

1.1.3 Relação com o programa curricular 
 
O plano de aula seguinte está ligado aos tópicos CTEAM, especificamente com o dos Estudos Sociais. 
Os estudos sociais dão uma ampla compreensão das disciplinas académicas que constituem as 
ciências sociais. Estas incluem sociologia, saúde e política social, estudos empresariais, economia, 
aprendizagem ao longo da vida e política. 
Este plano de aula estará ligado ao domínio dos estudos empresariais. 
 

1.1.4 Duração 
 
O plano de aula seguinte pode durar de 2 horas a 2h30 numa sala de aula de cerca de 15 a 25 alunos. 

 

1.1.5 Materiais adicionais necessários 
 

o Um quadro negro por sala de aula  
o Caneta, lápis de cera ou lápis de cor 
o Papel 

 

1.2 Instruções passo-a-passo 
 
O plano de aula criado para ensinar mais profundamente sobre os direitos de design e como funcionam 
no mundo económico empresarial com base num exercício de bricolage.   
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1. Em primeiro lugar, o professor deve mostrar aos alunos o ficheiro principal do conteúdo sobre 
direitos de design em estudos empresariais, para que estes se familiarizem com o tema tratado. 
Isto também permitirá aos alunos compreender melhor como funcionam os direitos de design, 
que diferentes tipos de direitos de design existem, e quais são as formas de registar um design. 
 

2. Em segundo lugar, o professor irá explicar o contexto do jogo, escrevendo-o no quadro negro:   
 
"São um designer responsável pela criação de uma nova versão de um produto existente, que 
o fará voar das prateleiras.  Pode ser, por exemplo, um novo design para uma nova versão do 
iPhone, uma nova funcionalidade para uma PlayStation ou Nintendo, etc. 
Lembrem-se: tem de ser algo novo, de caráter individual e também não deve ser ditado apenas 
pela funcionalidade. 
Uma vez terminado o design prático, terão de registar o vosso novo design, apresentar o vosso 
novo produto ao mercado (o resto dos alunos) com o propósito de o vender. Têm 30 minutos!” 
 

3. Os alunos são divididos em grupos de 4 ou 5 pessoas. 
 

4. Lembre-se: os alunos têm de desenvolver a sua criatividade!  Portanto, deixe-os vaguear livres 
com caneta e papel e criar os seus novos designs.   

 
5. Dê-lhes uma hora para criarem os seus designs e registá-los.   

 
6. Quando a hora terminar, cada grupo de alunos terá no máximo 20 minutos de tempo para 

apresentar o seu produto com o seu novo design, e explicar porque é novo e precisa de ser 
registado. 
 

7. No final de todas as apresentações, o professor tem de decidir quem ganhou pelo melhor 
design. Os grupos serão avaliados pela originalidade do desenho ou modelo, pela qualidade 
da sua apresentação e pela exatidão da informação sobre a forma de registar estes direitos de 
desenho ou modelo. 
 

 

 
 

Imagem 1: Logótipo do projeto 

 Fonte: IPinSTEAM project 
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1.2.1 Introdução ou orientação 
 
Nesta fase, o contexto do jogo é apresentado aos alunos pelo seu professor. O tema do jogo, que 
representa uma espécie de contexto, é o seguinte: 
 "São um designer responsável pela criação de uma nova versão de um produto existente, que o fará 
voar das prateleiras.  Pode ser, por exemplo, um novo design para uma nova versão do iPhone, para 
uma PlayStation ou Nintendo, etc. 
Lembrem-se: tem de ser algo novo, de caráter individual e também não deve ser ditado apenas pela 
funcionalidade. 
Uma vez terminado o design prático, terão de registar o vosso novo design, apresentar o vosso novo 
produto ao mercado (o resto dos alunos) com o propósito de o vender. Têm 1 hora!” 
 

1.2.2 Preparação ou conceptualização 
 
Nesta fase, o professor pode responder a potenciais perguntas ou esclarecer quaisquer dúvidas que 
os alunos possam ter sobre o contexto apresentado na fase anterior. 
Nesta etapa, o professor começa também a apresentar o material teórico sobre o tema, neste caso 
"Direitos de design em estudos empresariais", incluindo definições de conceitos, conhecimentos 
teóricos ou outras informações prévias de base. 
Mais uma vez, os alunos podem fazer perguntas e obter qualquer esclarecimento do seu professor 
antes de iniciarem o exercício. 
 

1.2.3 Investigação 
 
Nesta fase, o professor divide os alunos em pequenos grupos, em 4 ou 5 pessoas e fornece o 
material para os alunos trabalharem, tais como folhas de trabalho em papel com instruções, antes de 
iniciar o exercício principal. 
 
 

1.2.4 Conclusão 
 
Nesta fase de conclusão, os principais pontos, respostas, resultados e passos são resumidos. Pode 
também realizar-se uma discussão entre os alunos para encerrar os tópicos-chave abordados no plano 
de aula. Uma discussão pode também ajudar os alunos a refletir sobre o ponto principal do tema e a 
adquirir novas informações através da aprendizagem. 
 
 

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: A lei do design apenas protege o aspeto dos produtos funcionais. 
Verdadeiro / Falso 
 
Questão 2: Os direitos de design protegem a aparência de um produto, incluindo a sua: forma, cores, 
textura, materiais e ornamentação. 
Verdadeiro / Falso 
 
 
Questão 3: Onde posso inscrever-me para registar o meu desenho no meu país?  
Gabinete de Propriedade Intelectual 
Instituto da propriedade intelectual da União Europeia 
Parlamento 
 
Questão 4: Que condições é que um design tem de ter para solicitar o registo do direito de design? 
[Caráter individual] [Baixo custo] [Funcionalidade] [Novidade] 
 

2. Recursos adicionais 
2.1 Leitura adicional 

 
Design rights - Intellectual property. (30 de outubro de 2020). Clarke Willmott LLP. 

https://www.clarkewillmott.com/legal-services/intellectual-property-lawyers/design-rights/ 

Design Rights. (2020). Oury Clark. https://www.ouryclark.com/resource-library/quick-guides/intellectual-

property/design-rights.html 

How your unregistered designs are protected. (23 de setembro de 2015). GOV.UK. 

https://www.gov.uk/unregistered-designs 

I’m an artist – what do I need to know about IP? | Creative IP. (12 de junho de 2017). CreativeIP. 
https://creativeip.org/im-an-artist-what-do-i-need-to-know-about-ip/ 

Traub, F. (2 de abril de 2020). How design rights can add value to a business. Pinsent Masons. 

https://www.pinsentmasons.com/out-law/guides/how-design-rights-can-add-value-to-a-business 

Traill, J. (7 de abril de 2021). How has the Design of the iPhone 11 been Protected in Europe? - 

Intellectual Property Law. Reddie & Grose. https://www.reddie.co.uk/2019/11/29/how-has-the-design-

of-the-iphone-11-been-protected-in-europe/ 

Kenton, W. (21 de agosto de 2019). Design Patents: What You Should Know. Investopedia. 

https://www.investopedia.com/terms/d/design-patent.asp 

Moulton, L. (25 de maio de 2021). A basic guide to design rights. Wright Hassall. 

https://www.wrighthassall.co.uk/knowledge-base/a-basic-guide-to-design-rights 
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2.2 Apêndice 
Anexar ou incluir aqui quaisquer itens adicionais, tais como fichas de trabalho dos alunos, ou 
folhetos que acompanhem este plano de aula 
 

Referências 
Tes. (24 de março de 2021). 7 unexpected ways to teach intellectual property (sponsored). 
https://www.tes.com/news/7-unexpected-ways-teach-intellectual-property 


