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1. Prática independente 
 

1.1 Informações gerais 
Neste plano de aulas, o tema principal será as patentes. As patentes são um tipo de propriedade 

intelectual que protege especificamente as invenções. As patentes dão ao/à titular o direito de 

intentar uma ação judicial contra qualquer pessoa que a produzir, utilizar, vender ou importar sem a 

sua permissão. 

É por isto que as patentes são particularmente importantes para o sucesso dos negócios.  

 
 

1.1.1 Breve descrição 
 
 
Neste plano de aulas, os alunos irão trabalhar em pares ou em pequenos grupos para 
criarem uma pequena apresentação sobre um caso de violação de patentes numa empresa. 
A apresentação levará, posteriormente, a uma discussão e debate.  
 
 

1.1.2 Objetivos de aprendizagem — A propriedade intelectual em tópicos STEAM 
 
Os objetivos de aprendizagem principais do seguinte plano de aulas são: 

• adquirir mais conhecimento sobre a propriedade intelectual e, especificamente, sobre 
as patentes, 

• compreender porque é que as patentes são importantes a partir do ponto de vista 
empresarial, 

• melhorar as capacidades de debate, pensamento crítico e discurso público. 
 
 

1.1.3 Relação com o programa curricular 
 
O seguinte plano de aulas está relacionado com o ensino da propriedade intelectual nos 
estudos comerciais. Mais especificamente, o tema será o estudo das patentes no âmbito dos 
estudos comerciais, em relação com a disciplina de STEAM de estudos sociais. 
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1.1.4 Duração 
 

O tempo necessário para o seguinte plano será de 3-4 horas. No entanto, também é possível 
dividir a atividade em dois dias diferentes para dar mais tempo aos alunos para prepararem a 
sua apresentação.  

 

1.1.5 Materiais adicionais necessários 
 
Para a seguinte atividade, os alunos irão precisar de: 

• um computador portátil com acesso à Internet; 
• ficha de instruções dos alunos, 
• material indicado no módulo «As patentes nos estudos comerciais». 

 
 

1.2 Instruções passo a passo 
Esta atividade pode ser dividida nos dois passos seguintes: 
 

1. Em primeiro lugar, os alunos recebem o material e veem uma apresentação com o tema da 
atividade. A ficha de instruções dos alunos cita: «Tu e o teu grupo terão de trabalhar em 
conjunto e investigar um caso no qual haja uma violação de patente. Qual era o item 
protegido? Quem violou a proteção e como? Que ações foram tomadas como resultado? Têm 
de preparar uma apresentação de 10 minutos e, depois, liderar uma discussão de 10 minutos 
sobre o tema»; 

2. Se a atividade for realizada no mesmo dia, os alunos terão duas horas para fazerem a 
pesquisa e prepararem a apresentação; se a atividade for realizada em dois dias diferentes, 
os alunos terão um dia inteiro para fazerem a pesquisa e prepararem a apresentação, 
apresentando-a no dia seguinte da atividade; 

3. Depois das duas horas de pesquisa e preparação, ou no dia seguinte da atividade, os alunos 
irão partilhar a sua apresentação, com base nas perguntas feitas na ficha de instruções dos 
alunos. Terão 20 minutos para apresentar, ou seja, 10 minutos para a apresentação e 10 
minutos para uma discussão com a restante turma. Os alunos também devem preparar 
algumas perguntas para os restantes alunos, para criar um debate e manter a audiência 
envolvida. 

4. Depois de todos os grupos terem apresentado, o/a professor/a irá avaliá-los e declarar um 
grupo vencedor, com base na qualidade da apresentação, na precisão da informação 
apresentada e na qualidade do debate. 
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1.2.1 Introdução ou orientação 
Nesta fase, é apresentado o tema geral a estudar ou investigar. O/a professor/a irá distribuir 
ou mostrar o material «As patentes nos estudos comerciais» aos alunos para que se 
familiarizem com o tópico e adquiram algum contexto. Isto irá ajudá-los a realizar a atividade 
seguinte. A função do/a professor/a nesta fase é encorajar os alunos a expressarem ideias, 
conhecimento prévio e perguntas sobre o tema, promovendo a interação e a comunicação 
entre eles. 
 

1.2.2 Preparação ou conceptualização 
Todos os conceitos, conhecimento teórico ou outros pré-requisitos da informação de base são 
apresentados aqui para estimular a curiosidade dos alunos. Os alunos podem fazer perguntas 
sobre o tema ao/à professor/a e esclarecer dúvidas. 
 

1.2.3 Investigação 
Nesta fase, os alunos começam a trabalhar em conjunto. Como referido anteriormente, esta 
atividade pode ser realizada pelos alunos em pares ou em grupos de 3-4 pessoas.  
Os alunos também podem preparar apresentações visuais para o seu trabalho. A 
apresentação visual pode incluir mapas de conceitos, gráficos, tabelas, cartazes, etc., que os 
ajudem a visualizar o seu trabalho e os resultados ou conclusões. 
A preparação de uma apresentação visual deve ser grandemente encorajada, no caso de o/a 
professor/a decidir dividir a atividade em dois dias, para que os alunos tenham mais tempo 
para preparar a apresentação final.  
 
 

Imagem1: Logótipo do projeto 

 Fonte: Projeto IPinSTEAM 
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1.2.4 Conclusão 
Na fase de conclusão resumem-se os pontos, respostas, resultados e passos principais. Nesta 
fase pode recorrer à discussão, à comunicação e à reflexão para recapitular os temas 
principais abordados no plano de aulas. No final de todas as apresentações, o/a professor/a 
irá avaliá-los e declarar um grupo vencedor, com base na qualidade da apresentação, na 
precisão da informação apresentada e na qualidade do debate. 
 
 

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 — As patentes são um tipo de propriedade intelectual que protege 
especificamente o aspeto visual do item. 
[Verdadeiro] [Falso] 
 
Pergunta 2 (mais do que uma resposta certa) — Qual das seguintes invenções NÃO PODE 
ser patenteada? 
[Uma teoria científica] [Uma composição química] [Uma obra artística] [Um fármaco]  
 
Pergunta 3 (mais do que uma resposta certa) — Porque é que registar uma patente é 
considerado mais complicado do que registar outros tipos de propriedade intelectual? 
[Porque é mais caro — pode custar até 4000 £ pedir ajuda profissional para receber 
uma patente] [Porque não existem muitos profissionais que possam ajudar com o processo 
de pedido de patente] [Porque após o «exame material» do pedido de patente, os pedidos 
são recusados] [Porque o processo de registo de patentes é longo — pode durar até 
cinco anos] 
 
Pergunta 4 — A Organização Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI) recomenda 
grandemente tornar a invenção pública antes do/a inventor/a pedir o registo da patente. 
[Verdadeiro] [Falso] 

2. Recursos adicionais 
2.1 Literatura adicional 

 
• Módulo 4: As patentes nos estudos comerciais 
• Kellett, A. (7 de março de 2019b) The Difference Between Trade Marks, Patents, Copyright 

And Designs. Intellectual Property — UK. https://www.mondaq.com/uk/trademark/786548/the-

difference-between-trade-marks-patents-copyright-and-
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designs#:%7E:text=trade%20marks%20are%20elements%20of,protects%20the%20appearan

ce%20of%20products 

• Government Digital Service. (28 de janeiro de 2015a). Patenting your invention. GOV.UK. 

https://www.gov.uk/patent-your-invention/before-you-apply 

• Statista. (10 de setembro de 2020). Number of Apple patents by filing year and legal status 

worldwide 1999-2019. https://www.statista.com/statistics/1033935/number-of-apple-patents-

by-filing-year-and-status-worldwide/ 

• British Library. (2019). The British Library. https://www.bl.uk/business-and-ip-

centre/articles/what-is-a-patent 

• A. (16 de outubro de 2019). The Great Eight — Eight Wonders of the World of Patents. 

Intellectual Property Talent Search Examination. https://iptse.com/famous-patent-invention-

examples/ 

• Committee, J. D. S. O. L. (25 de junho de 2021). Apple Inc. v. Samsung Electronics Co. Ltd.: 

An Analysis on How It Has Shaped the Future of Design Patents. Medium. 

https://medium.com/legis-sententia/apple-inc-v-samsung-electronics-co-ltd-be994cb811ec 

 
 

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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