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1. Design 
 

1.1 Informações gerais 
Contexto, análise das necessidades, etc. 
 

As leis de propriedade intelectual protegem as obras originais contra a utilização não autorizada. 

No entanto, a tecnologia 3D emergente e a sua popularidade exigem escrutínio ao determinar o que 

pode e o que não pode ser protegido e em que circunstâncias um ato é considerado legal ou ilegal. No 

caso de desenhos e modelos, os proprietários podem proteger as suas criações quer integralmente - 

como Desenhos e Modelos Comunitários Registados, quer parcialmente - como Desenhos e Modelos 

Não Registados. As lacunas no conhecimento da PI e os equívocos podem levar a tais contratempos 

como infrações involuntárias. Por conseguinte, os alunos precisam de aprender os conceitos básicos 

de PI e, durante este módulo, as especificidades dos direitos de design.   

 

 
1.1.1 Breve descrição 

 
Esta atividade educacional introduzirá o conceito de design na impressão 3D, repetindo ao 

mesmo tempo as questões gerais de PI. Através de projeções, banda desenhada, e exemplos 

tangíveis, os alunos irão familiarizar-se inicialmente com o quadro teórico e, depois, através do diálogo, 

atividades lúdicas e análises, irão compreender as implicações práticas dos Desenhos e Modelos 
Comunitários Registados, Desenhos e Modelos Não Registados e Infração. 
 
 
 
 

1.1.2 Objetivos de aprendizagem - Propriedade Intelectual em tópicos STEAM 
 

Este plano de aula visa clarificar o conceito de design e a sua implementação na impressão 

3D. Os objetivos de aprendizagem incluem (mas não estão limitados a): 

• conhecimento teórico básico dos direitos de PI 

• clara distinção teórica e prática entre Proteção Registada e Proteção Não Registada 
• iniciação às diferenças entre desenho ou modelo comunitário registado e desenho ou 

modelo comunitário não registado 
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1.1.3 Relação com o programa curricular 
 

Esta atividade educacional irá encorajar as crianças a explorar e questionar os avanços 

tecnológicos contemporâneos e as aplicações com um interesse específico na impressão 3D. 

Promove a aprendizagem cognitiva (pensamento) e afetiva (social/emocional) e está 

associada a: 

• Ciência 

• Tecnologia 

• Engenharia  

• Artes  

• Matemática 

 
 
 

1.1.4 Duração 
 

Dar uma estimativa de quanto tempo (em horas) é necessário para completar este plano de 
aula, por exemplo, numa sala de aula de 20-25 alunos. 

 

2 horas 

 

1.1.5 Materiais adicionais necessários 
 
Listar aqui todos os materiais necessários (por aluno ou por sala de aula) para o plano de aula 
ou atividade educativa. 
 

• Beamer ou quadro digital para projeção de materiais.  
• Computadores ligados à internet (de preferência: 1 computador por cada 5 alunos) 
• Ferramentas de produtividade e apresentação como o Microsoft Office e o Google G 

Suite for Education.  

• Ferramentas de criação digital.  
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1.2 Instruções passo-a-passo 
 
 

Título da imagem: Carro 
Fonte: pixabay.com 

 
Esta lição é sobre design e a sua implementação na impressão 3D. A primeira fase irá 

introduzir o enquadramento teórico das noções e direitos de Propriedade Intelectual. O 

professor irá fazer perguntas e aconselha os alunos a encontrar as respostas em grupos de 

cinco (por favor, dê tempo para discussões entre grupos). Quando todas as perguntas forem 

respondidas, serão discutidas na sala de aula com base em casos específicos. O material 

projetado durante toda a atividade irá ajudar os alunos a visualizar o tópico, sendo ao mesmo 

tempo entretido por banda desenhada e diapositivos lúdicos.  

 
 

1.2.1 Introdução ou orientação 
 

Através de materiais projetados, os estudantes serão encorajados a:  

• expressar as suas próprias ideias e/ou conhecimentos prévios em matéria de 

propriedade intelectual 

• discutir o conceito de novidade/originalidade 
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Depois, serão encorajados a: 

• distinguir ideias de objetos tangíveis e 

• navegar limitações e requisitos para a proteção da PI   

 

Isto pode ocorrer enquanto comentam a seguinte banda desenhada: 

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

 

 

A seguir, os alunos vão estudar o conceito de design e as suas aplicações na impressão 3D. 

a) Quando lhes for dada a seguinte banda desenhada, os alunos serão convidados a expressar os 

seus comentários e a pensar em exemplos de desenhos: 

https://www.ipd.gov.hk/eng/promotion_edu/educational_corner/comics/image/28.htm 

 

b) Quando se lhes der a seguinte banda desenhada, os alunos irão familiarizar-se com os processos 

e requisitos de inscrição, limites de tempo, etc.   

https://www.ipd.gov.hk/eng/promotion_edu/educational_corner/comics/image/29.htm 

 

 

 
Título da imagem: Superwoman 

Fonte: pixabay.com 
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1.2.2 Preparação ou conceptualização 
 
Nesta fase, serão apresentados aos alunos exemplos que os vão ajudar a distinguir entre 
características funcionais e estéticas/ornamentais de um objeto.  
Podem ser utilizadas as seguintes imagens: 
 
 

 
Imagem 1: Relógio 
Fonte: pixabay.com 

 
• A forma e o formato deste relógio referem-se ao seu desenho. 

 
Os alunos podem ser encorajados a descrever o relógio e as suas características/aspeto 
distintivo.   
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Imagem 2: Roda dentada 

Fonte: pixabay.com 
  

• As rodas dentadas dentro do relógio da Imagem 1 são partes não visíveis que se 
relacionam com a função do relógio (não a sua aparência!) 

 
Os alunos podem ser encorajados a falar sobre a função das rodas dentadas (mecânica, etc.). 
 
Em seguida, comparando as duas imagens e captando melhor a essência do design, os 

alunos serão encorajados a encontrar os seus próprios exemplos.   

 

NOTA: Dê tempo para discussões entre grupos  

 
     
 

1.2.3 Investigação 
 

Durante esta fase: 

1. Os alunos serão encorajados a recolher fotografias de designs registados já disponíveis no 

mercado, quer encontradas online quer em revistas e jornais.     
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2. Em grupos de dois, os alunos irão apresentar as suas conclusões e discutir as suas 

escolhas. 

3. Após a atividade 2, os alunos podem ser encorajados a pensar em designs de produtos que 

possam ser registados.   

4a. Para este passo, será pedido aos alunos que concebam um smartphone ou um brinquedo 

e que sejam o mais criativos possível!   

4b. Será pedido aos alunos que pensem no seu design e se consideram ou não o seu design 

como novidade. 

NOTA: Na etapa 4.2., permita perguntas e/ou comentários adicionais sobre o que constitui 

uma novidade. 

5. Recapitular todos os equívocos revelados durante as etapas anteriores 

6. Atividade de role-play: 

• O aluno A desenhou uma peça de moda original (camisa, blusa, ou o que quer que os 

alunos escolham) 

• O aluno B viu secretamente o trabalho de A e reproduziu-o com a intenção de o vender 

ao mercado 

• Os alunos A e B estão agora em tribunal de sala de aula a defender os seus direitos!  

Enquanto A e B apresentam os seus casos, o resto da turma prepara cartazes para defender 

um ou outro. Os cartazes podem incluir listas de justificações e/ou opiniões pessoais sobre o 

porquê de acharem que A ou B está certo, ou um gráfico a mostrar os prós e os contras da 

argumentação de cada aluno.   

7. Discutir o que constitui uma má prática e analisar as consequências (éticas, práticas, 

emocionais, legais, financeiras, etc.).   

 

 
 

1.2.4 Conclusão 
 
O professor irá recapitular os temas-chave abordados no plano de aula. 
De seguida, os alunos serão convidados a resumir os conceitos básicos da PI com particular 
ênfase no conceito de design e a sua implementação na impressão 3D.  
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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: O que é o design? 

[os materiais utilizados para fazer um produto 1] [as partes invisíveis de um produto 2] [a 
aparência de um objeto 3] 
Questão 2: O que é violação de PI? 

[o seu direito de reproduzir o trabalho de outra pessoa 1] [o uso não autorizado do 
trabalho de outra pessoa 2] [leis que protegem a propriedade 3] 

Questão 3: O que se qualifica para um registo de design? 

[a aparência de um produto 1] [o custo de produção de um produto 2] [o nome de um 

produto 3] 

Questão 4: Quando é ilegal para si usar o modelo comunitário registado de outra pessoa? 

[nunca 1] [quando obtém o consentimento do seu proprietário 2] [antes da sua divulgação 3] [após 
a sua divulgação 4] 

Questão 5: Quando é ilegal para si usar o modelo comunitário não registado de outra 

pessoa? 

[nunca 1] [quando o utiliza para produzir um objeto na privacidade do seu quarto, apenas por 

diversão 2] [quando o utiliza para produzir um objeto que planeia vender no mercado 3] 

 

2. Recursos adicionais 
2.1 Leitura adicional 

 
Mencionar aqui quaisquer referências ou recursos adicionais relacionados com este plano de 
aula ou atividade 
 
https://www.ipd.gov.hk/eng/pub_press/publications/learning_guidebook_en.pdf Learning 
Guidebook 
 
https://www.youtube.com/watch?v=dH1EW_Qem9s Intellectual Property 
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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 
 

“Comics on Intellectual Property” 
https://www.ipd.gov.hk/eng/promotion_edu/educational_corner/comics/index.htm 
Guiões giros e engraçados para ajudar os alunos a aprender sobre os direitos de PI, 
compreender a sua importância na vida quotidiana e aumentar a consciência para a proteção 
de PI.  
 
https://www.thingiverse.com/ 
A navegação nesta plataforma mostrará aos alunos quando e como podem descarregar um 
ficheiro CAD e personalizá-lo ou imprimir uma cópia do original.   
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