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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 em torno de marcas registadas e a utilização técnicas de 
investigação e roleplay para fomentar e promover a aquisição de conhecimentos. 
O tema centra-se em clubes de fabricantes, e coloca os alunos na posição dos proprietários 
que querem expandir o seu negócio oferecendo mais serviços aos seus clientes (consultoria 
de proteção de PI para invenções relacionadas com a física). 
 

1.1.2 Objetivos de aprendizagem - Propriedade Intelectual em tópicos STEAM 
Os objetivos de aprendizagem deste plano de aula são: 

- Adquirir conhecimentos práticos sobre o que são marcas registadas e de que forma ou tipo 
aparecem. 
- Compreender a sua importância no mundo dos negócios, comércio e indústria. 
- Aplicar alguns conhecimentos num cenário hipotético 

 
 
 

1.1.3 Relação com o programa curricular  
Este plano de aula pode ser ligado aos seguintes domínios curriculares: 

- Física 
- Energia Solar 
- Empreendedorismo 

 
1.1.4 Duração 

  

1h20, numa turma de 20-25 alunos 

 

1.1.5 Materiais adicionais necessários 
Folhas de papel 
Dispositivos com acesso à Internet (PC ou Smartphone) 
 

1.2 Instruções passo-a-passo 
O plano de aula está dividido em quatro fases de inquérito, nomeadamente introdução, 
preparação, investigação e conclusão. Esta última consiste nas subfases de apresentação e 
discussão. 
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1.2.1 Introdução ou orientação 
A aula começa com uma introdução sobre o conceito por detrás das marcas registadas e o 
que elas são. O vídeo seguinte pode ser mostrado para apoiar a introdução: 
https://youtu.be/_CM9-4Qrj3I?list=PLij_WrWeezY8lmE7_m35m_LxPm2H3bta0 
Depois dos estudantes verem o vídeo, serão divididos em equipas de 4 e terão algum tempo para 
procurar e responder a estas perguntas: 
- O que são marcas registadas? 
- Porque é que as marcas registadas são importantes? 
- Encontre uma marca comercial para cada uma destas categorias: 

Som | Logotipo | Cheiro | Frase  
 

Após a discussão geral e apresentação de alguns exemplos, o caso de trabalho é partilhado: 
 
Os alunos assumirão o papel dos diretores do espaço de um fabricante, e querem lançar um concurso 
para a criação de uma luz solar eficiente e de baixo custo para a massa. 
Têm de inventar um nome para o seu espaço de fabricante, atribuir papéis (COO, CFO, etc.) e 
conceber um concurso que tenha um nome de marca e logótipo único, e ser associado ao produto 
vencedor para promoção comercial. 
 

1.2.2 Preparação ou conceptualização 
Em primeiro lugar, é dado algum tempo aos estudantes para organizarem os seus papéis nas 
equipas. 
Depois, têm de inventar um nome para o seu negócio Makerspace, que é único, e também um 
slogan. 
Depois disso, concebem um concurso com um nome e logótipo de marca registada únicos 
para o desafio da luz solar. 
Apresentam agora as suas ideias na aula. 
 
 
 

1.2.3 Investigação 
Os estudantes iniciam agora a investigação sobre como se podem registar para a marca, e 
desenvolvem uma estratégia para a operacionalização da mesma. 
Após a investigação, os alunos apresentam à sala de aula as suas conclusões e o percurso 
que seguiriam para registar a marca para o seu concurso. 
 
 

1.2.4 Conclusão 
Para a conclusão, cada equipa receberá o papel de avaliar a proposta de uma outra equipa 
sobre se pode ser admissível, que fraquezas pode ter, e que tipo de marca registada tenta 
estabelecer. 
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1.3 Questões-chave para testar conhecimentos 
PORQUE É QUE AS MARCAS COMERCIAIS ESTÃO CATEGORIZADAS EM CLASSES 
DIFERENTES? 

Para melhorar a organização administrativa. 
Para impedir as empresas que operam num determinado mercado de registar marcas que 
não estejam adaptadas à sua atividade. 
Para agrupar marcas em categorias comerciais, a fim de limitar a sua proteção ao 
âmbito de proteção escolhido. 

 
QUAL É A DURAÇÃO NO MERCADO DE UMA MARCA REGISTADA? 

Para sempre, desde que seja renovada de 10 em 10 anos. 
Tem a duração de 20 anos, renovável a 10 anos a partir da sua data de registo. 
Pode existir durante o período em que o seu produto ou serviço é comercializado, prorrogado 
por 10 anos. 

 
EXISTEM DIFERENTES TIPOS DE MARCAS REGISTADAS? 

Sim 
Não 

PODE UMA EMPRESA TER MAIS DO QUE UMA MARCA COMERCIAL? 
Sim 
Não 

O QUE É QUE UMA MARCA PROTEGE? 
Uma invenção 
Uma obra de arte 
Logotipos, nomes e marcas 

2. Recursos adicionais 
2.1 Leitura adicional 

 
Mencionar aqui quaisquer referências ou recursos adicionais relacionados com este plano de 
aula ou atividade 
 
 

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 
 

Referências 
Lembre-se de usar a norma APA nas suas referências. Pode adicionar referências clicando no 
separador relevante (referências) na barra de ferramentas e inserir a citação. 


