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1. A feira escolar de invenções 
 

1.1 Informação geral 
As patentes referem-se ao título legal atribuído a uma invenção com caráter inovador e 

inventivo e com o potencial de ser aplicada à indústria1. Ensinar o conceito de patente nas 
invenções da física e a importância de proteger uma invenção é algo valioso para os alunos. 
 

1.1.1 Breve descrição 
 

O seguinte plano de aulas intitulado «A feira escolar de invenções» tem por objetivo 
promover e aumentar o conhecimento dos alunos sobre os conceitos principais das patentes 
e a sua aplicação na área da física, bem como identificar a importância de proteger invenções 
na área da física. Adicionalmente, este plano de aulas pretende promover o pensamento 
crítico dos alunos sobre situações práticas relativas à aplicação de patentes em invenções.  
 
 
 

1.1.2 Objetivos de aprendizagem — A propriedade intelectual em tópicos STEAM 
 

Os alunos serão capazes de:  
• compreender os conceitos principais das patentes e a aplicação da mesma na área 

da física, 
• identificar a importância de proteger invenções na área da física,  
• identificar os critérios que uma invenção precisa de respeitar para ser patenteável, 
• compreender o processo de pedido de patentes, 
• cooperar com os pares para discutir sobre a importância de proteger invenções em 

situações práticas e sobre o processo de pedido de patentes.  
 

 
1.1.3 Relação com o programa curricular 

 
O seguinte plano de aulas está relacionado com a disciplina de STEAM da física, mais 

especificamente com a importância das patentes nas invenções da física. 
 

1.1.4 Duração 
 

Uma hora com uma turma de 20-25 alunos. 

 
 
1 https://ec.europa.eu/growth/industry/strategy/intellectual-property/patent-protection-eu_en 
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1.1.5 Materiais adicionais necessários 
 
Para o plano de aulas seguinte, é necessário o seguinte material: 

• Computador com acesso à Internet. 
• Vídeo do YouTube What is a Patent? How many types of patents? What is the 

Patentability Criteria? («O que é uma patente? Quantos tipos de patente? O que são 
critérios de patenteabilidade?»), disponível em 
https://www.youtube.com/watch?v=xP3bZzS5QUg; 

• Leituras adicionais fornecidas pelo/a professor/a. 
 

 
1.2 Instruções passo a passo 

 
1.2.1 Introdução ou orientação 

 
É apresentado um vídeo relacionado com patentes à turma: 

 
https://www.youtube.com/watch?v=xP3bZzS5QUg 
 

O/a professor/a apresenta informação adicional sobre atentes, particularmente, informação 
relativa às patentes europeias e à importância de proteger invenções na área da física, e pede 
aos alunos que partilhem a sua opinião, conhecimento prévio e potenciais dúvidas. 
 

1.2.2 Preparação ou conceptualização 
 

O/a professor/a divide a turma em 10 grupos de 2/3 alunos e pede à turma que recrie um 
cenário de representação, no qual se encontram numa feira escolar de invenções.  

Cinco grupos irão representar os inventores e terão de apresentar uma invenções na área 
da física que possa ser patenteada. Os restantes cinco grupos representarão os visitantes da 
feira e terão de recomendar aos inventores que apresentem um pedido de patente para 
proteger a sua invenção, indicando-lhes os benefícios, os tipos de patentes e o processo. 
 

1.2.3 Investigação 
 

Cada grupo investiga online as leituras sugeridas pelo/a professor/a durante 15 minutos, 
para se preparar melhor para a tarefa. 

Depois, a encenação começa. Cada grupo de visitantes interage com um grupo de 
inventores. Os inventores apresentam as suas invenções e os visitantes recomendam aos 
investidores que façam um pedido de patente para a sua invenção.  
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1.2.4 Conclusão 
 

O/a professor/a resume os pontos principais da aula e pede à turma para apresentar 
perguntas e partilhar opiniões relativas à importância/benefícios das patentes, bem como o 
que acham do processo de pedido de patente. 

 
 

1.3 Questões-chave para avaliar conhecimentos 
Pergunta 1 — Quais são os três tipos de patentes? 
[Modelos de utilidade, modelos, desenhos] [Modelos de utilidade, desenhos e modelos, 
plantas] [Modelos de utilidade, desenhos e modelos, invenções] 
 
Pergunta 2 — As patentes de desenhos e modelos normalmente aplicam-se a processos 
novos e úteis.   
[Verdadeiro] [Falso] 
 
Pergunta 3 — Os pedidos de patentes europeias, normalmente, compreendem o pedido 
apresentado, a descrição da invenção, um resumo, conclusões e alegações. 
[Verdadeiro] [Falso] 
 
Pergunta 4 — Um dos critérios principais para que uma invenção seja patenteável e que seja 
útil para o setor industrial. 
[Verdadeiro] [Falso] 
 
Pergunta 5 — A Comissão Europeia está a introduzir um pacote de patentes que tem por 
objetivo garantir uma proteção unificada em toda a Europa. 
[Verdadeiro] [Falso] 
 
 
 

2. Recursos adicionais 
2.1 Literatura adicional 

 
https://ec.europa.eu/growth/industry/strategy/intellectual-property/patent-protection-eu_en 

https://www.epo.org/index.html 

http://documents.epo.org/projects/babylon/eponet.nsf/0/8266ED0366190630C12575E10051

F40E/$File/how_to_get_a_european_patent_2020_en.pdf 
European Patent Guide 
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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. 
 

Referências 
https://ec.europa.eu/growth/industry/strategy/intellectual-property/patent-protection-eu_en 

https://www.epo.org/index.html 

http://documents.epo.org/projects/babylon/eponet.nsf/0/8266ED0366190630C12575E10051

F40E/$File/how_to_get_a_european_patent_2020_en.pdf 

 
 
 


