
	

	

	

	
	

Planificação/Critérios 

Ano Letivo 2019/2020	

 

Nível de Ensino: Secundário  Disciplina: C P V  Ano: 1º  Curso: Profissional 

 

Planificação Anual 

Período Módulo Conteúdos Programáticos/Domínios Tempos letivos 

 

1.º 

  

Comunicação Empresarial 
• Processo	e	contexto	da	comunicação		
• A	comunicação	na	empresa	Comunicação	interna	Comunicação	

externa	Comunicação	de	crise 

	•	Tipos	de	comunicação		
Comunicação	de	bens		e	serviços					
	Comunicação	institucional	

	•	Estratégia	global	de	comunicação	
					Diagnóstico		
					Política	global	de	comunicação	
					Estratégia	de	comunicação	Escolha	dos	meios	de	comunicação	

Elaboração	dos	programas	Implementação	Controle	e	análise		
•	Condições		para	uma	comunicação	eficaz	
	•	Comunicação	integrada	

 

 

30 

 

1º/2.º 

 

Princípios de Merchandising 

	
•	Conceito	de	merchandising		
•	Âmbito	do	merchandising		
•	Objectivos	do	merchandising		
●	O	ciclo	de	vida	do	produto	no	ponto	de	venda		
●	O	merchandising	do	produtor	e	o	merchandising	do	distribuidor	
•	O	cliente	no	contexto	do	merchandising		
Motivação	do	cliente	para	o	ponto	de	venda		
Comportamento	do	cliente	no	ponto	de	venda		
Processo	de	compra	e	decisão	
	A	influência	do	merchandising	na	tomada	de	decisão	do	cliente	

 

30 



	

2º/3º 

 

 

Técnicas de Merchandising 

• O	espaço	de	venda		
Concepção	do	espaço	
A	concepção	e	desenvolvimento	das	secções		
A	implantação		
.	Fluxos	de	circulação	
.	Linhas	visuais		
.	Pontos	Focais		
.	Limitações		
.	Equipamento	e	mobiliário	
	.	Iluminação		

• A	gama		
Escolha	e	desenvolvimento	de	uma	gama		
Análise	da	rentabilidade	da	gama	Avaliação	e	selecção	de	fornecedores		

• O	linear		
Tipos	de	linear		
Níveis	de	linear		
Gestão	de	linear		
Facing		
Níveis	de	exposição		
Zonas	quentes	e	zonas	frias	Optimização		
Reposição	e	rotação		

• E-Merchandising	
	Conceito	Principais	técnicas	de	apresentação	
	Desafios	e	tendências 

 

42 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	

Critérios de Avaliação/Ponderação 

Em cada descritor a avaliação é feita tendo em conta os níveis seguintes: 

Ainda está longe de um 

desempenho razoável 

Ainda não desempenha 

razoavelmente 

Desempenha 

razoavelmente 
Desempenha bem Desempenha plenamente 

Insuficiente Suficiente Bom Muito Bom 

Até 19% Entre 20% e 46% Entre 47% e 69% Entre 70% e 89% Entre 90% e 100% 

 

 

Módulos Descritores Instrumentos de Avaliação 

 

Comunicação Empresarial 

• Compreender o conceito abrangente de comunicação.   

• Distinguir os vários contextos de comunicação e explicar 

as diferenças entre eles.  

• Classificar a comunicação na empresa e os seus principais 

eixos.  

• Explicar os tipos de comunicação e os seus principais 

objectivos.  

• Compreender as etapas de elaboração de uma estratégia 

de comunicação e explicar as finalidades de cada uma 

delas.   

• Saber identificar necessidades de comunicação e ser 

capaz de escolher os meios adequados de acordo com os 

objectivos e o tipo de comunicação a desenvolver. 

• Perceber o conceito de comunicação integrada e a 

importância da sua articulação 

 

 

 

 

Fichas de trabalho. 

Testes de avaliação. 

Trabalhos de pesquisa orientada, 

utilizando as TIC (recolha, leitura, 

organização e mobilização de 

informação). 

Apresentações orais formais dos 

projetos realizados. 

Planificação e produção de relatórios. 

Autoavaliação. 

 

 

Princípios de Merchandising 
• Compreender o conceito de merchandising.  

• Identificar o merchandising como uma ferramenta de 

gestão, optimização e diferenciação. • 

• Reconhecer o merchandising como uma ferramenta 

indispensável para “comunicar” com o cliente no ponto 

de venda.  

• Compreender e explicar a relação do ciclo de vida do 

produto com as técnicas de merchandising • 



	

• Distinguir o merchandising do produtor e o merchandising 

do distribuidor e perceber os objectivos de cada um 

deles. • 

• Compreender a importância do merchandising na 

comunicação com cliente.  

• Explicar a influência do merchansing na tomada de 

decisão do cliente. 

 

 

 

Fichas de trabalho. 

Testes de avaliação. 

Trabalhos de pesquisa orientada, 

utilizando as TIC (recolha, leitura, 

organização e mobilização de 

informação). 

Apresentações orais formais dos 

projetos realizados. 

Planificação e produção de relatórios. 

Autoavaliação. 

 

 

Técnicas de Merchandising 

• Compreender a dinâmica do espaço de venda.  

• Perceber a relação do negócio com o espaço de venda.  

• Explicar os princípios de concepção e desenvolvimento de 

secções.  

• Compreender e aplicar os princípios e regras de 

implantação do espaço.  

• Reconhecer a importância da escolha da gama.  

• Conhecer a rentabilidade e taxa de manutenção da gama 

de uma loja.  

• Distinguir potenciais produtos ou linha de produtos na 

composição da gama. • 

• Compreender o conceito de linear.  

• Distinguir tipos e níveis de linear.   

• Compreender a importância da gestão e do controlo dos 

lineares para a optimização do ponto de venda. 

• Reconhecer e identificar os princípios de optimização de 

linear.  

• Compreender o conceito, evolução e tendências do e-

merchandising.  

• Adquirir práticas e técnicas de merchandising.  

 

 

Notas: 

- A avaliação é sempre formativa, com exceção da avaliação do final de módulo, que é sumativa e que resulta de um juízo globalizante por módulo.	

 


