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1. Marca Comercial 
 

1.1 Informações gerais 

Contexto, análise das necessidades, etc. 

 

As marcas comerciais são utilizadas para identificar produtos ou serviços fornecidos por diferentes 

comerciantes. As marcas registadas ou marcas distintivas semelhantes não podem ser utilizadas por 

mais ninguém para além do seu proprietário, a menos que este último dê o seu consentimento. As 

marcas comerciais devem ser registadas em qualquer país onde se pretenda vender o seu produto ou 

serviço. A sensibilização para a Propriedade Intelectual é essencial para que os estudantes aprendam 

sobre a importância e os benefícios das ideias originais, a importância das leis e a existência de 

repercussões em caso de utilização/reprodução/distribuição ilegítima da criação ou trabalho de outra 

pessoa.   

 

1.1.1 Breve descrição 
 

Dar uma breve descrição do plano de aula ou da atividade educativa 

 

Esta atividade educacional vai primeiro familiarizar os estudantes com termos e definições básicos de 

PI, com especial ênfase no conceito de marcas registadas. Após o enquadramento teórico, os 

estudantes irão estudar o conceito de marca registada através de exemplos práticos, banda 

desenhada, e jogos educativos.  

 

1.1.2 Objetivos de aprendizagem - Propriedade Intelectual em tópicos STEAM 
 

Escreva aqui os objetivos de aprendizagem deste plano de aula ou atividade educativa. Não 

se esqueça de mencionar os principais tópicos de PI com os quais estão relacionados. 

 
Esta atividade educacional é sobre marcas registadas e a sua importância enquanto propriedade 

intelectual. Os alunos vão aprender noções básicas de leis de marcas registadas, registo de marcas e 

violação do direito de marca. 
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1.1.3 Relação com o programa curricular 
 

Listar aqui os domínios programáticos, subdomínios, temas STEAM ou tópicos aos quais este 

plano de aulas ou atividade educativa pode ser ligado. 

 

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

tecnológicos contemporâneos e as aplicações do conceito de uma marca comercial na 

impressão 3D. Através de análises teóricas básicas e exemplos práticos, esta atividade 

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

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) 



 
Capacitar a inovação nas STE(A)M 
através da sensibilização para a PI. 

2020-1-UK01-KA201-078934 
 

 

 

6 

• Ferramentas de produtividade e apresentação como o Microsoft Office e o Google G 

Suite for Education.  

• Ferramentas de criação digital.  

 
 

 

 

1.2 Instruções passo a passo 
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Título da imagem: lata 

Fonte: pixabay.com 

 

 

 

Esta lição é sobre marcas registadas e a sua implementação em impressão 3D. A primeira 

fase consiste no enquadramento teórico relativo às noções e direitos de Propriedade 
Intelectual, como ênfase nas marcas registadas e direitos de marcas. Através de exemplos 

práticos, banda desenhada e jogos educativos, os estudantes vão poder visualizar a 
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importância do registo de marcas, pesar as vantagens da proteção legal e compreender as 

consequências da infração. Finalmente, vão explorar a sua criatividade, concebendo as suas 

próprias marcas registadas.  

 

 

 

1.2.1 Introdução ou orientação 
 

1. 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 marca comercial 
 

As seguintes marcas podem ser utilizadas para iniciar uma conversa sobre o assunto:  

 

 

 
Título da imagem: Redes sociais 
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Fonte: pixabay.com 

 

 

 

 
Título da imagem: Símbolo 

Fonte: pixabay.com 

 

2. De seguida, os estudantes vão examinar as seguintes bandas desenhadas e discutir: 

a) O que é uma marca comercial? 

b) Quais são os direitos do titular de uma marca comercial? 

c) Se o registo de uma marca comercial tem ou não limitações territoriais. 

 

https://www.ipd.gov.hk/eng/promotion_edu/educational_corner/comics/image/25.htm 

 

https://www.ipd.gov.hk/eng/promotion_edu/educational_corner/comics/image/24.htm 
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https://www.ipd.gov.hk/eng/promotion_edu/educational_corner/comics/image/26.htm 

 

https://www.ipd.gov.hk/eng/promotion_edu/educational_corner/comics/image/27.htm  

 

 

 

 

1.2.2 Preparação ou conceptualização 
 

Durante esta fase, os estudantes vão aprender sobre os direitos de marca e infração dos 

mesmos: 

1. Observando a seguinte fotografia, os estudantes são convidados a discutir 

• as diferenças entre os dois sinais 

• como estas diferenças os fazem sentir enquanto consumidores 

• se encontram ou não algo de errado com a imagem, e porquê.  

 

 
Título da imagem: UA2 

Fonte: https://bit.ly/3BE4l1F 

 

 

2. Jogo de role-play 

Será apresentada aos estudantes uma situação particular, e ser-lhes-á pedido que reajam em 

conformidade.  
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Situação: A turma está fora numa excursão e encontram um vendedor ambulante. Esta pessoa 

vende brinquedos com uma marca comercial falsa. Os estudantes ficam surpreendidos ao ver 

que estes brinquedos falsificados são muito mais baratos que os genuínos.  

• Vão comprá-los?  

• Porquê?  

• Quem é que sofre perdas com o comércio de produtos falsificados? 

 

Nota: Dar tempo para discussão. 

 

 

1.2.3 Investigação 
 

Durante esta fase:  

1. Os estudantes vão ser encorajados a expressar a sua criatividade e a apresentar as suas próprias 

marcas comerciais. Esta atividade irá promover o conhecimento dos alunos sobre as condições de 

registo: 

• Peça aos alunos para desenharem as suas marcas comerciais numa folha de papel (ou que 

as criem digitalmente, se possível) 

• Aconselhe os estudantes a descrever a sua marca comercial sem descrever ou elogiar 

diretamente o respetivo produto/serviço.  

2. De seguida, coloque as seguintes questões: 

• Foi-vos difícil conceber a vossa própria marca comercial? 

• Foi necessário algum cuidado especial? 

• Como se sentiriam se alguém roubasse a vossa marca? 

 

3. Discutam todos os equívocos que possam ter sido revelados durante as etapas anteriores. 
4. Discutam os diferentes tipos de marcas comerciais e refresque a memória dos 
estudantes com alguns exemplos.  
5. Pergunte aos estudantes quais são, na sua opinião, as consequências da violação do 
direito de marca.  

6. Discutam a importância das leis de proteção, com especial enfoque nas infinitas 

possibilidades da tecnologia de impressão 3D.  
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1.2.4 Conclusão 
 

O professor irá revisitar os tópicos-chave abordados neste plano de aula: marca comercial, 

registo de marca, lei de marca registada, violação do direito de marca.  

De seguida, os alunos serão convidados a resumir os conceitos básicos da PI com particular 

ênfase no conceito de marca comercial e a sua implementação na impressão 3D.  

 

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 uma marca comercial? 

[o preço e um produto 1] [uma lei que o protege de fraudes 2] [uma marca de identificação no 
seu produto 3] 
 

Questão 2: Como posso proteger a minha marca comercial? 

[vendendo rapidamente o produto 1] [registando-o junto da autoridade competente 2] 
[escondendo-o 3] 

 

Questão 3: O que é a violação do direito de marca? 

[o uso não autorizado da marca para fins comerciais 1] [a reprodução privada de uma marca para 

divertimento 2] [uma lei de defesa dos produtos de imitação 3] 

 

Questão 4: O que protege a lei das marcas registadas? 

[o seu direito de vender um produto/serviço 1] [o preço do seu produto 2] [marcas registadas 3] 
 

Questão 5: Porque é que uma marca deve ser registada: 

[Para usufruir de direitos e proteção legal 1] [para que os seus amigos saibam que é 

bem-sucedido 2] [para exportar o seu produtos para outro país 3] 
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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=WDZdgkToxUE Intellectual Property for Kids, Ep.1: What is a trade 

mark? 

 

 

 

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.  

 

“A Comic Introduction to Intellectual Property” 

https://www.slideshare.net/gderasse/a-comic-introduction-to-intellectual-property  

Este é um Slideshare que apresenta de forma breve e clara os básicos da propriedade 

intelectual em imagens: o que é PI, porque precisamos dela, etc.  
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