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1. Título do plano de aula 
 

1.1 Informações gerais 
1.1.1 Breve descrição 

 
Este plano de aula está centrado na formação para o aspeto de Design IP. Combina uma 
prática de design 3D para o design da aparência do produto, bem como a física em torno da 
conceção de uma luz solar. 
 
 

1.1.2 Objetivos de aprendizagem - Propriedade Intelectual em tópicos STEAM 
Os objetivos de aprendizagem deste plano de aula são: 
Adquirir compreensão do que são designs. 
Treinar no desenvolvimento de um sistema de luz solar. 
Praticar com recurso a uma ferramenta de software 3D para desenhar o aspeto da luz solar. 
 

1.1.3 Relação com o programa curricular 
Física (energia solar e cálculos) 
Design 3D 
 

1.1.4 Duração 
3 horas e 45 minutos numa turma de 20-25 alunos 

 

1.1.5 Materiais adicionais necessários 
Computadores portáteis ou PCs com ligação à internet. Cerca de 2 ou 3 alunos por 
computador portátil ou PC. O professor 
tem de organizar uma aula no Tinkercad (https://www.tinkercad.com/) para que os alunos 
possam participar e 
utilizar o programa online gratuito. 
 

1.2 Instruções passo-a-passo 
1.2.1 Introdução ou orientação 

Os alunos assumem os papéis de participar num concurso hipotético para a conceção de uma 
luz solar que será o próximo artigo de topo de gama! A ideia é integrar uma funcionalidade 
num design que a irá tornar viral. 
Serão divididos em equipas de 2-3 pessoas para trabalharem nisto. 
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1.2.2 Preparação ou conceptualização 
As equipas terão primeiro de estudar o conceito de captação e utilização de energia solar 
luminosa, bem como de se familiarizar com os cálculos que precisam de fazer para conceber 
um sistema válido. 
Depois de alguns procurarem informação, terão de responder à pergunta: 
- Como se configura um circuito de um painel solar, bateria e luz que faz um ciclo otimizado? 
 
Nesta fase, têm de fazer um brainstorming nas suas equipas sobre o tipo de luz que pretendem 
construir. Será uma luz modular? Uma luz de quintal? Uma lanterna de emergência? 
Depois disso, terão de usar os seus conhecimentos para decidir sobre os periféricos do circuito que 
melhor se adaptam ao objetivo. Podem verificar num website como o "Aliexpress"*** e apontar produtos 
específicos, depois tirar screenshots para incluir numa apresentação e tomar nota das dimensões. 
Depois entram na tarefa de design, onde, de acordo com as suas funções necessárias, têm de 
desenhar no software 3D a "aparência" da luz. 
 
***Será bom se o professor fizer uma introdução sobre coisas com que se tem de ter cuidado em lojas online 
como o Aliexpress ou outras, e reforçar que a tarefa não é comprar, mas apenas inspirar-se em produtos reais 
que possam ser componentes dos seus projetos. 
 
Depois de os alunos terem terminado, haverá um momento de partilha onde vão apresentar 
os seus designs, e ver se existem quaisquer semelhanças entre os seus designs. 
 

1.2.3 Investigação 
A tarefa seguinte é uma investigação sobre como podem solicitar o registo do seu design 
único.  Para tal, visitarão o serviço de registo do Instituto da Propriedade Intelectual da União Europeia 
em  https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/rcd-route-to-registration  e explorar a forma de se 
candidatarem online. 
Depois vão preparar uma apresentação do que aprenderam, não mais do que 5 slides por 
cada equipa. 
 

1.2.4 Conclusão 
Os alunos apresentam os seus ppts com a informação que recolheram sobre a candidatura 
ao seu desenho. 
É então realizada uma discussão para resumir as coisas que aprenderam. 
No final, o professor pode suscitar algumas questões extra, como por exemplo: 

- O que é um design industrial?  
- Que tipo de proteção oferece um desenho ou modelo industrial? 
- Quanto tempo dura a proteção de um desenho ou modelo industrial? 
- Qual é a diferença entre um design e uma patente? 

 
1.3 Questões-chave para testar conhecimentos 

Questão 1: Inventou um novo conjunto de cadeiras que são funcionalmente iguais às outras 
cadeiras, mas que são feitas usando uma nova máquina que adquiriu e que lhe permite criar 
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formas únicas nunca antes vistas no mercado.  O que deve fazer para proteger a sua 
propriedade intelectual? 

- Pedir direitos de design para todos os novos desenhos de cadeiras que tenha 
criado. 
- Pedir uma patente para a máquina 
- Pedir uma patente para a invenção dos designs da cadeira 

 
Questão 2: Os direitos de design podem ser renovados indefinidamente. 

- Verdadeiro 
- Falso 

 
Questão 3: A patente de um desenho ou modelo é uma forma de proteção legal concedida 
ao desenho ou modelo ornamental de um artigo funcional. 

- Verdadeiro 
- Falso 

 


