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1. Patente 
 

1.1 Informação geral 
Informação de base, análise de necessidades, etc. 
 

As patentes protegem produtos originais e obras úteis contra a contrafação e outras utilizações não 

autorizadas. Isto pode ser especialmente danoso na área da impressão 3D, onde várias propriedades 

de uma invenção estão combinadas: ficheiros digitais, métodos utilizados na impressão 3D, o objeto 

imprimido com o seu aspeto e funcionalidade, etc. Como resultado, a sensibilização para a PI é 

necessária para que os alunos compreendam como podem criar e proteger as suas obras ou utilizar 

legalmente as obras de outras pessoas.  

 

1.1.1 Breve descrição 
 

Apresente uma pequena descrição do plano de aulas ou da atividade educativa. 

 

Durante esta atividade, os alunos irão aprender os termos e definições básicos da PI e, 

particularmente, das patentes. Ser-lhes-á apresentado o quadro teórico da proteção de 

invenções e patentes. Em seguida, irão estudar exemplos práticos para compreender a 

importância das patentes. Finalmente, os alunos irão visualizar as consequências das 

patentes não protegidas através de banda desenhada e arte divertida.  
 

 

1.1.2 Objetivos de aprendizagem — A 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 está relacionada com patentes e invenções, o direito das patentes, 
patenteabilidade e registo de patentes, bem como violação de patentes.  
 
 
 

1.1.3 Relação com o programa curricular 
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Liste aqui as áreas ou subáreas do programa curricular, as disciplinas ou temas de STEAM 

aos quais este plano de aulas ou atividade educativa pode estar relacionado. 

 

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

aplicações tecnológicos contemporâneos do conceito de uma patente na impressão 3D. 

Através de uma análise teórica básica e de exemplos práticos, esta atividade promove a 

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

relacionada com: 

• ciência, 

• tecnologia, 

• engenharia,  

• arte,  

• matemática. 

 

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. 
 

• Projetor ou quadro digital para projetar materiais;  
• Computadores com ligação à Internet (preferencialmente um computador por cinco 

alunos); 
• 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 as patentes e a implementação das mesmas na impressão 3D. A primeira 

fase consiste no quadro teórico relacionado com as noções e direitos de propriedade 
intelectual, com foco em criações novas e úteis, que se qualificam como invenções. Através 

de exemplos práticos e de bandas desenhadas, os alunos poderão visualizar objetos 

patenteados e pensar nas vantagens da proteção jurídica e nas consequências que os 

materiais não protegidos podem sofrer. Finalmente, irão explorar a sua criatividade ao 

pensarem em objetos/produtos que podem ser patenteados.  

 

 

 

 
 

1.2.1 Introdução ou orientação 
 

 

 

Título da imagem: Cão robótico 

Fonte: pixabay.com 
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1. Através dos materiais projetos, os alunos serão encorajados a:  

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

intelectual, 

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

• distinguir entre aspeto e funcionalidade de um objeto, 
• aprofundar as limitações e os requisitos da proteção da PI;  

As imagens seguintes podem ser utilizadas para iniciar a discussão:  
 

 
Título da imagem: Tijolos de Lego 

Fonte: pixabay.com 
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Título da imagem: iPhone 

Fonte: pixabay.com 
 
 

3. Em seguida, os alunos irão estudar o conceito de patente e a respetiva aplicação na impressão 
3D: 

 

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

expressem os seus comentários e pensem em exemplos de desenhos: 

https://www.ipd.gov.hk/eng/promotion_edu/educational_corner/comics/image/22.htm; 

b) Quando for apresentada a seguinte tira de banda desenhada, será pedido aos alunos que discutam 

o conceito de propriedade: 

https://www.ipd.gov.hk/eng/promotion_edu/educational_corner/comics/image/21.htm; 

c) Quando for apresentada a seguinte tira de banda desenhada, será pedido aos alunos que discutam 

o conceito de registo de patentes:  

https://www.ipd.gov.hk/eng/promotion_edu/educational_corner/comics/image/23.htm; 
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1.2.2 Preparação ou conceptualização 
 

1. Durante esta fase, os alunos irão aprender sobre invenções e as condições de 
patenteabilidade:  

• O que constitui uma novidade? 

• O que é uma atividade inventiva? 

•  O que significa, para uma invenção, ter uma possível aplicação industrial?  

 

 

 
Título da imagem: Ideia 

Fonte: pixabay.com 
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2. Com imagens como as seguintes, será pedido aos alunos que reflitam sobre a ideia de 
antigo vs. novo:  
 

 
Título da imagem: Penny Farthing 

Fonte: pixabay.com 
 
 

 
3. Em seguida, os alunos terão um momento de diversão ao descobrirem patentes fora do comum, 

com a ajuda da Organização Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI): 

https://www.wipo.int/patents/en/2020_patent_picks.html — Weird and wonderful («Estranho e 

maravilhoso»); 

Em grupos de cinco, será pedido aos alunos que discutam as finalidades por trás das patentes 

ilustradas.  

 

 
1.2.3 Investigação 

 
Durante esta fase:  

1. Os alunos serão encorajados a expressar a sua criatividade e a pensarem em invenções sozinhos. 

Esta atividade irá aumentar a compreensão dos alunos sobre as condições de patenteabilidade: 

• Peça aos alunos que desenhem as suas invenções numa folha de papel (ou num suporte 

digital, se possível); 
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• Aconselhe os alunos para que satisfaçam as três condições de patenteabilidade: novidade, 

atividade inventiva, aplicação industrial; 
2. Em seguida, faça as seguintes perguntas: 

• Quais são as funções da vossa invenção? 

• De que forma é que a vossa invenção satisfaz as condições de patenteabilidade? 

• Acham que a vossa invenção tem valor comercial? Porquê?» 

 

3. Discuta todos os conceitos errados que possam ter sido revelados durante os passos 

anteriores; 

4. Discuta o processo de registo de patentes; 
5. Pergunte aos alunos quais são as consequências da violação de patentes, na opinião 

deles;  

6. Discuta a importância das leis de proteção, com foco especial nas possibilidades infinitas 

da tecnologia da impressão 3D.  
  

 
 

1.2.4 Conclusão 
 

O/a professor/a irá recapitular os temas principais abordados neste plano de aulas: patentes, 

invenções, direito das patentes, condições de patenteabilidade: novidade, atividade inventiva, 

aplicação industrial, violação de patentes.  

Depois, será pedido aos alunos que resumam os fundamentos da PI, com foco particular no 

conceito de patente e respetiva implementação na impressão 3D.  

 

 
1.3 Questões-chave para avaliar conhecimentos 

O plano de aulas pode ser acompanhado por um pequeno questionário com cerca de cinco 
perguntas principais, o qual pode ser utilizado para verificar a aquisição de conhecimentos dos 
alunos. As respostas certas das perguntas de escolha múltipla podem ser marcadas a negrito. 
 
Pergunta 1 — O que é uma patente? 

[O design de uma invenção 1] [Um processo que atribui direitos exclusivos 2] [Um direito 

exclusivo atribuído a uma invenção 3] 
Pergunta 2 — Quem é inventor/a? 
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[Uma pessoa que vende a invenção de outra pessoa 1] [Uma pessoa que cria/descobre uma 

invenção 2] [Uma pessoa que fabrica a invenção de outra pessoa 3] 

Pergunta 3 — O que significa «registo de patentes»? 

[O processo a seguir ao divulgar uma invenção 1] [Os direitos legais de um/a inventor/a 2] [Uma 

denúncia sobre produtos contrafeitos] 

Pergunta 4 — O que significa «violação de patentes»? 

[Uma criação que não cumpre os requisitos de patenteabilidade1] [Uma invenção não divulgada 2] 

[A utilização/reprodução/distribuição não autorizada de uma invenção 3] 
Pergunta 5 — Quem detém os direitos de exploração de uma patente? 

[O país onde o/a inventor/a nasceu 1] [O/a inventor/a 2] [O/a advogado/a de patentes 3] 

 

 

2. Recursos adicionais 
2.1 Literatura adicional 

 

Inclua aqui quaisquer referências ou recursos adicionais relacionados com este plano de aulas 

ou atividade. 

 

https://www.ipd.gov.hk/eng/pub_press/publications/learning_guidebook_en.pdf — Learning 

Guidebook («Guia da aprendizagem»); 

  
https://www.youtube.com/watch?v=dH1EW_Qem9s — Intellectual Property («Propriedade 

intelectual»). 

 

 

 

2.2 Apêndice 

Anexe ou inclua aqui quaisquer itens adicionais, tais como fichas de trabalho ou atividades 

para os alunos, que acompanhem este plano de aulas. 
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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. (2021). Patent picks — Weird and wonderful. OMPI. Consultado a 12 de outubro de 2021, em 

https://www.wipo.int/patents/en/2020_patent_picks.html 
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