
	

	

	
	

Planificação/Critérios 

Ano Letivo 2019/2020	

 
Nível de Ensino: Secundário  Disciplina: CV  Ano: 11º  Curso: Profissional Técnico de 

Comércio 
 

Planificação Anual 

Período Módulo Conteúdos Programáticos/Domínios Tempos letivos 

1º 
Módulo 7 – Técnicas de Venda 
 

Técnicas de Venda 
• Conceito de venda 
Noção 
O papel e importância da venda 
Os instrumentos de venda 
• O processo de venda 
A importância das fases do processo de venda 
As fases do processo 
• Vendedor 
Noção 
O papel do individuo como vendedor 
Atitude do vendedor. 

42 

1º/2º Módulo 8 - Atendimento e Venda 

Atendimento e Venda 
• Identidade da empresa 
Valores e formas de atuar 
Imagem da empresa 
O atendimento e a imagem da empresa 
• Atendimento 
As primeiras impressões 
Perspetiva proactiva 
Competências do atendedor 
Empatia 
O cliente 
• Qualidade de atendimento 
Princípios 
Etapas do atendimento eficaz 
• Processo de comunicação 
Enviar e receber mensagens 
Obstáculos à comunicação 
Atitudes individuais 
Assertividade 

42 



Escuta ativa. 
• Gestão de situações difíceis 
Conflitos 
Tratamento de objeções 
Reclamações 

2º/3º 
Módulo 9 -	Técnicas	de	Negociação	e	
Argumentação 

Técnicas de Negociação e Argumentação 
• Preparação 
Estudo 
Recolha de informação 
Planeamento 
• Contacto 
Apresentação 
Abordagem 
• Conhecimento 
Perguntar 
Escuta 
Apresentação de benefícios 
● Convencer 
Argumentação 
Rebater objeções 
Responder questões 
Apresentar soluções 
Alterar hábitos 
● Conclusão 
Síntese 
Fecho 
Despedida 
● Serviço pós-venda 
 

42 

3º 
Módulo 10 - Localização e Urbanismo 
Comercial 

Localização e Urbanismo Comercial 
● A cidade 
Análise e classificação dos centros urbanos e centros de cidade 
● A organização da cidade 
Zona Comercial (tradicional) 
Zona Comercial (grande distribuição) 
Zona Industrial 
Zona de serviços 
Zona residencial 
Zona de lazer 
● Transportes e circulação 
● Construção 
Concentração espacial 
Preços do solo 
● As novas cidades 
● A importância da localização comercial 
Os fundamentos teóricos da localização 
Área de influência 

36 



Escolha da localização 
Fatores que determinam a escolha da localização 

 
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. 7 - Técnicas de Venda 
 

a. Compreende e explicar o conceito de venda e a sua importância no 
desenvolvimento da atividade comercial. 

b. Compreende a importância da relação com o cliente na atividade 
de venda. 

c. Refere as fases do processo de venda. 
d. Percebe o conceito do vendedor. 
e. Explica o papel e importância do indivíduo enquanto vendedor. 
f. Identifica as principais funções do vendedor enquanto interlocutor. 

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

 
Mód. 8 - Atendimento e Venda  
 

a. Compreende o conceito de atendimento como veículo e canal de 
comunicação da empresa. 

b. Compreende o papel do atendimento na interação com o cliente. 
c. Explica os princípios de qualidade do atendimento. 
d. Identifica as etapas de um atendimento eficaz. 
e. Reconhece o papel da comunicação no atendimento eficaz. 
f. Identifica as atitudes individuais obstáculos à comunicação. 
g. Reconhece situações difíceis. 
h. Explica os instrumentos de gestão de situações difíceis. 
i. Distingue o atendimento eficaz e o atendimento ineficaz. 

 
Mód. 9 - Técnicas de Negociação e 

a. Reconhece a importância do estudo, análise, tratamento e 
preparação de toda a informação relevante para a condução da 



Argumentação  
 

atividade comercial. 
b. Compreende o impacto do contacto e abordagem com o 

interlocutor. 
c. Identifica os princípios essenciais no conhecimento das 

necessidades e convicções do interlocutor. 
d. Distingue instrumentos de objeção eficazes. 
e. Esquematiza respostas e argumentações claras e dirigidas. 
f. Reconhece situações difíceis e apresenta soluções alternativas. 
g. Desenvolve a capacidade de síntese e promove um discurso claro e 

seguro. 
h. Reconhece a importância do serviço pós venda na continuidade da 

relação com o cliente. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Mód. 10 - Localização e Urbanismo 
Comercial 
 
 

a. Compreende a organização das cidades. 
b. Identifica as principais zonas de uma cidade e reconhece a sua 

concentração espacial. 
c. Identifica o potencial de cada uma das zonas e reconhece 

oportunidades de negócio. 
d. Compreende a importância dos fluxos de circulação e 

movimentação de pessoas. 
e. Reconhece a importância das zonas premium e compreende os 

fundamentos dos preços do solo. 
f. Compreende os fundamentos teóricos da localização. 
g. Analisa potenciais localizações e o mercado espacial. 
h. Define o limite de uma área de mercado e escolhe uma localização 

comercial. 
 

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; 
 

 


