
	

	

	

	
	

Planificação/Critérios 

Ano Letivo 2019/2020	

 
Nível de Ensino: Secundário  Disciplina:  C P V  Ano: 2º  Curso: Profissional 

 
Planificação Anual 

Período Módulo Conteúdos Programáticos/Domínios Tempos letivos 

 

1.º 

 
 
Animação do Ponto de Venda 

• O contexto e importância da animação do ponto de venda   
• Tipos de animação no ponto de venda     
• Objetivos da animação no ponto de venda   
• A animação permanente  

Elementos  
Negociação  
Manutenção 

• Animação promocional  
Ações temáticas  
Ações pontuais  
Calendarização  
Planificação       
Controle 

 
 
36 

 

1.º/2.º 

 
 
Promoção de Vendas 

• Conceito de promoção de vendas Contexto e importância da 
promoção de vendas  

• Funções da promoção de vendas Objectivos  
•  Técnicas de promoção de vendas Preço Concursos 

Coleccionismo Folhetos Destaques Vales desconto e cupões 
Promotoras Brindes Banded pack e oferta de produto 
Amostras Novas técnicas 

•  Planeamento da promoção de vendas Definição de objectivos 
Escolha de produtos ou serviços Escolha de fornecedores 
Orçamento Calendarização Abastecimento   

• Execução operacional da promoção de vendas  
• Análise e avaliação    

 
 
36 



	

•  Promoções na Internet Definição e princípios Principais 
estratégias 

 

2.º/3.º 

 
 
Publicidade 

• A publicidade   
Conceito 

           A publicidade nos media  
           As diferentes formas de comunicação publicitária 
           Objetivos da comunicação publicitária    

• Campanhas publicitárias  
Atores e funções  
Ideias publicitárias  
Briefing  
Plano criativo ~ 

• Os media e suportes publicitários   
A estratégia de escolha dos media  
Critérios de escolha dos media  
Plano media  
A Internet como um novo espaço publicitário 
A comunicação eletrónica  

• Orçamento  
Orçamento interno (objetivos de vendas/quotas de mercado)   

• Análise e avaliação  
Eficácia comunicacional da publicidade        
Impacto 

 
 
30 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



	

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 

Animação do Ponto de Venda • Compreender o papel e importância da animação do 
ponto de venda.  

• Compreender e distinguir os tipos de animação no ponto 
de venda. 

• Distinguir animação permanente de animação 
promocional.  

• Identificar os elementos de animação permanente. 
• Compreender a importância da negociação dos elementos 

de animação permanente. 
• Compreender os objectivos da animação promocional.  
• Identificar potenciais momentos de animação 

promocional. 
• Reconhecer o carácter diferenciador da animação 

promocional.  
• Explicar a importância da planificação e do controle. 
• Identificar as potencialidades da animação do ponto de 

venda na rentabilidade das vendas. 

 
 

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. 

 

 

Promoção de Vendas 
 

• Compreender o conceito e âmbito da promoção de 
vendas.    

• Perceber as principais funções e objetivos da promoção 
de vendas.  

• Identificar as principais técnicas de promoção de vendas. 
• Identificar as técnicas mais adequadas para categorias de 

produtos. 
• Explicar as finalidades das principais técnicas de 

promoção no ponto de venda.  



	

• Explicar as fases de planeamento da promoção de 
vendas.  

• Reconhecer a importância do planeamento.  
• Explicar a importância da execução e controle.  
• Analisar resultados e identificar potenciais medidas 

correctivas ou de reforço.  
• Analisar e avaliar casos práticos.  
• Compreender a promoção de vendas na Internet.  
• Identificar as potencialidades da internet como canal de 

promoção de vendas. • Reconhecer as principais 
tendências na promoção de vendas. 

 

 

 

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. 

 

 
Publicidade 

• Compreender o conceito de publicidade.  
• Identificar as principais formas de comunicação 

publicitária.  
• Compreender e explicar os principais objectivos de uma 

campanha publicitária.  
• Distinguir os papéis e funções dos principais actores na 

concepção de uma campanha publicitária.  
• Promover e partilhar ideias.  
• Reconhecer os componentes de um briefing e perceber as 

suas funções.   
• Identificar os media e os suportes mais utilizados numa 

campanha.  
• Analisar e avaliar a potencialidade dos media e dos 

suportes na comunicação de produtos e serviços.  
• Compreender o conceito de publicidade na internet.  
• Reconhecer e identificar as potencialidades da Internet 

como novo espaço publicitário.  
• Analisar orçamentos publicitários e relacionar os 

orçamentos com os objectivos da empresa e os 
orçamentos globais.  

• Monitorar e avaliar a eficácia e impacto de uma 
campanha publicitária. 

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. 


