
	

	

	
	

Planificação/Critérios 

Ano Letivo 2019/2020	

 
Nível de Ensino: Secundário  Disciplina: O.G.E.  Ano: 10º  Curso: Profissional Técnico de 

Comércio 
 

Planificação Anual 

Período Módulo Conteúdos Programáticos/Domínios Tempos letivos 

1º Módulo 1 - Inovação e 
empreendedorismo 

Inovação e empreendedorismo 
1. Empreendedorismo e criação de empresas 
2. A gestão do processo de criação e construção de ideias 
2.1. Problema versus oportunidade 
2.2. Técnica de brainstorming 
2.3. Técnica de benchmarking 
2.4. Pesquisa e fontes de informação 
2.5. Sistematização da informação 
3. Noção de criatividade 
4. Tipos de criatividade 
5. Obstáculos à criatividade 
6. O processo da criatividade 
6.1. Disposição e motivação para a criatividade 
7. Noção de inovação 
8. Tipos de inovação 
8.1. Inovação intencional 
8.2. Oportunidades inovadoras 
8.3. Informação e conhecimento 

30 

1º/2º Módulo 2 - Estrutura e comunicação 
organizacional 

Estrutura e comunicação organizacional 
1. Organização 
1.1. Conceito e tipos 
2. Empresa 
2.1. Conceito 
2.2. Objetivos e papel na sociedade 
2.3. Elementos constitutivos 
2.4. Noções de qualidade 
2.4.1. Gestão da qualidade 
2.4.2. Certificação 
2.4.3. Princípios da qualidade 
2.4.4. Sistema de gestão da qualidade segundo a Norma NP EN ISO 9001: 2000´ 
2.4.5. Segurança, Higiene e Saúde 

54 



2.4.6. Organização do posto de trabalho 
2.4.7. Gestão do espaço e do tempo 
3. Classificação da organização 
3.1. Dimensão 
3.2. Propriedade 
3.3. Ramo de atividade 
4. Estrutura organizacional 
4.1. Conceito e tipos 
4.2. Representação gráfica e análise 
5. Comunicação organizacional 
5.1. Conceito, tipos e intervenientes 
5.2. Comunicação eficaz: regras e efeito 
6. Funções 
6.1. Produção 
6.2. Comercial 
6.3. Pessoal 
6.4. Financeira 
6.5. Planeamento estratégico 

2º Módulo 3 - Plano de negócios 

Plano de negócios 
1. Finalidades do plano de negócios 
2. Etapas da construção de um plano de negócios 
2.1. Capa 
2.2. Sumário 
2.3. Sumário executive 
2.4. Descrição da empresa 
2.5. Produtos e serviços 
2.6. Análise de mercado 
2.7. Plano de marketing 
2.8. Plano financeiro 
2.9. Anexos 

30 

2º Módulo 4 - Planeamento e controlo 

Planeamento e controlo 
1. Fundamentos sobre planeamento e controlo da produção 
1.1. Planeamento estratégico, tático e operacional 
1.2. Plano Industrial e Comercial (PIC) 
1.3. Plano Diretor de Produção (PDP) 
2. Técnicas de planeamento e controlo da produção 
2.1. Gráficos Gantt 
2.2. Redes PERT/ CPM 
2.3. Método Kanban 
2.4. Balanceamento de linhas de produção 

30 

2º/3º 
Módulo 5 - Funções de 
Aprovisionamento, administrativa e 
marketing 

Funções de Aprovisionamento, administrativa e marketing 
1. Caracterização do processo de aprovisionamento 
2. Organização do departamento de compras 
2.1. Tarefas e documentos 
2.2. O circuito documental 
2.3. Organização dos stocks 
3. Organização económica do departamento de compras 

36 



3.1. Método ABC 
3.2. Tipos de stocks 
3.3. Curva de dentes de serra 
3.4. Ponto de encomenda 
3.5. Lote económico 
4. Caracterização do processo comercial 
5. O mercado 
6. Estudo comercial do produto 
7. Ciclo de vida de um produto 
8. Os canais de distribuição 
9. O produto, o preço, a distribuição e a comunicação 
10. O papel do marketing 
11. A previsão de vendas 

3º Módulo 6	-	Gestão de recursos humanos 

Gestão de recursos humanos 
1. Organizações e comportamento organizacional 
1.1. Comunicação 
1.2. Motivação e satisfação 
1.3. Liderança 
1.4. Tomada de decisão 
1.5. Grupos e equipas de trabalho 
1.6. Conflitos e negociação 
1.7. Cultura organizacional 
1.8. Mudança organizacional 
2. Função dos recursos humanos 
2.1. Gestão administrativa do pessoal 
2.2. Gestão do pessoal e dos custos 
2.3. Formação e aperfeiçoamento profissional 
2.4. Desenvolvimento social 
2.5. Informação e comunicação 
3. Recrutamento de pessoal 
3.1. Conceito de recrutamento 
3.2. Fontes de recrutamento 
3.3. Processo de recrutamento 
3.4. Canais de recrutamento 
3.5. Processo de seleção 
3.6. Conceito de seleção 
3.7. Passos e processo de seleção 
3.8. Avaliação e controlo de resultados 
4. Regime jurídico do pessoal 
4.1. Noções gerais 
4.2. Aquisição da qualidade de agente e funcionário 
4.3. Recrutamento e seleção 
4.4. Requisitos gerais e especiais 
4.5. Formas de provimento 
4.6. Posse 
4.7. Quadros e carreiras 
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Critérios de Avaliação/Ponderação 

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

Revela muitas dificuldades Revela dificuldades Revela alguma facilidade Revela facilidade Revela bastante facilidade 

Insuficiente Suficiente Bom Muito Bom 

Até 19% Entre 20% e 46% Entre 47% e 59% Entre 70% e 89% Entre 90% e 100% 

 

 

 

 

Módulos Descritores 
Instrumentos de 

Avaliação 

 
Mód. 1- Inovação e empreendedorismo. 
 

a. Reconhece o papel e a importância do empreendedorismo. 
b. Distingue criatividade de inovação. 
c. Reconhece a importância da inovação no contexto empresarial. 
d. Identificar fontes de oportunidades de inovação e revela 

criatividade nas ações que concretiza. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fichas de trabalho. 
Outros trabalhos 
escritos/orais. 
Participação na aula. 
Teste e/ou Trabalho. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Mód. 2 - Estrutura e comunicação 
organizacional. 
 

a. Identifica os vários tipos de organização e suas finalidades. 
b. Reconhece a importância da visão, missão e valores de qualquer 

organização. 
c. Reconhece a importância da ética e da responsabilidade social das 

organizações (empresas). 
d. Identifica qualidade/certificação. 
e. Classifica as organizações quanto à dimensão, propriedade e ramos 

de atividade. 
f. Identifica tipos de estrutura organizacional. 
g. Compreende o conceito de comunicação organizacional. 
h. Identifica os vários tipos de comunicação organizacional. 
i. Identifica as diferentes funções empresariais 

 
Mód. 3 - Plano de negócios. 
 

a. Reconhece as finalidades de um plano de negócio. 
b. Identifica os pontos fortes e fracos da empresa em relação à 

concorrência e ao ambiente de negócios em que esta se insere. 
c. Interpreta o mercado.  
d. Define estratégias de marketing para os produtos e/ou serviços de 

uma empresa. 



e. Analisa a parte financeira do negócio. 
f. Elabora um plano de negócios. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Mód. 4 - Planeamento e controlo. 
 
 

a. Distingue os diversos tipos de planeamento. 
b. Reconhece a importância do controlo da produção.  
c. Aplica técnicas de planeamento e controlo da produção (Gantt e 

PERT) e método Kanban. 

 
 
 
Mód. 5 - Funções de Aprovisionamento, 
Administrativa e Marketing. 

a. Carateriza o processo de aprovisionamento. 
b. Identifica as tarefas e documentos do departamento de compras. 
c. Descreve a organização dos stocks.	 
d. Identifica os vários tipos de stocks. 
e. Elabora a curva ABC. 
f. Interpreta a curva de dentes de serra. 
g. Define o ponto de encomenda. 
h. Calcula o lote económico.	 
i. Define mercado. 
j. Identifica os diversos tipos de mercado. 
k. Interpreta o ciclo de vida de um produto. 
l. Distingue os diferentes tipos de canais de distribuição. 
m. Reconhece o papel desempenhado pelo Marketing. 
n. Reconhece a importância da previsão de vendas para o 

departamento comercial de uma empresa. 

 
Mód. 6 - Gestão de Recursos Humanos. 
 

a. Reconhece a importância do estudo do comportamento das pessoas 
nas organizações. 

b. Reconhece a motivação e a satisfação como fatores essenciais no 
bem-estar pessoal e na produtividade. 

c. Reconhece a importância da liderança na gestão. 
d. Identifica situações de conflito e negoceia soluções. 
e. Aplica as metodologias e técnicas da Gestão dos Recursos 

Humanos. 
 

Notas: 
- a avaliação de cada módulo resulta da média aritmética do resultado de cada um dos descritores; 
- os instrumentos de avaliação devem ser diversificados; 
- um instrumento de avaliação tem tantas classificações quantos descritores que estão a ser avaliados; 
 

 


