
	

	

 
 
 

 

Planificação/Critérios 
Ano Letivo 2018/2019 

 

Nível de Ensino: Secundário  Áreas/Disciplina: TOLC  Ano: 2º 
 

Curso: Básico   Científico-Humanístico  Profissional X 
 

Planificação 

Período Sequências/Temas/Módulos  Conteúdos Programáticos/Domínios 
Instrumentos 
de Avaliação 

Tempos 
Letivos 

1.º/2º 

 
 
9055 - Coordenação da 
arrumação da mercadoria em 
armazém 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
9056 - Coordenação da 
exposição/reposição 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

• Princípios gerais da armazenagem  
o Tipos de armazenamento  
o Condições de armazenamento  

• Coordenação da alocação dos artigos no 
armazém  

o Análise da mercadoria  
o Coordenação da movimentação dos 

produtos necessários para multireposição  
o Gestão dos artigos por família nos 

espaços destinados  
• Coordenação e supervisionar o armazém  

o Arrumação dos equipamentos e 
materiais  
o Arrumação paletes e resíduos  
o Supervisão a rotação dos artigos em 

armazém  
• Supervisão a organização do armazém  

o Definição de espaços a alocar  
o Definição de mercadoria a armazenar  
o Supervisão do plano de alocação  

• Supervisão da limpeza do armazém  
o Comunicação do plano de limpeza  
o Supervisão do plano de limpeza  

• Coordenação de outros processos de armazém 
 
 
 

o Princípios gerais  
o Planeamento do processo de 

exposição/reposição  
o Análise do volume de 

serviços solicitados  
o Definição de plano de 

trabalho  
o Alocação de recursos e 

materiais. 
o Supervisão da organização do espaço 

de venda  
o Lineares  
o Gôndolas  
o Ilhas  
o Espaços quentes e espaços 

frios no ponto de venda  
o Secções  
o Famílias  

 
 
Teste de 
avaliação 
 
 
Fichas 
 
 
Trabalhos 
práticos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Teste de 
avaliação 
 
 
Fichas 
 
 
Trabalhos 
práticos 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

30 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

30 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9057 - Coordenação do 
atendimento e da venda 
presencial 

 
 

o Número de frentes por 
produto  

o Exposição vertical e 
horizontal  

o Supervisão do processo de reposição/ 
multireposição  

o Equipamentos  
o Instrumentos de Trabalho  
o Preparação e movimentação 

dos artigos  
o Distribuição de paletes e 

artigos por corredor  
o Controlo da rutura de stocks  
o Reposição dos artigos  
o Recolha do cartão/plástico  

o Supervisão do processo de promoção 
dos produtos  

o Qualidade das embalagens e 
imagem do linear  

o Impacto visual  
o Etiquetagem  
o Simbologia promocional no 

linear  
o Preços  

 

• Áreas de atendimento  
o Área de livre serviço  
o Áreas de atendimento  
o Apoio ao cliente  

• Coordenação do processo de atendimento  
o Alocação de recursos humanos  
o Formação  
o Monitorização e feedback  
o Coaching de serviço 

• Atendimento orientado para o cliente  
• Procedimentos do atendimento e da relação 

comercial  
• Técnicas de venda  
• Diagnóstico da venda  
• Criação de necessidades no cliente  
• Venda centrada nos benefícios dos produtos 

e serviços  
• Argumentação e persuasão  
• Técnicas de influência na decisão de compra  
• Cross selling  
• Técnicas de fecho  
• Gestão do contacto no pós-venda  

o Modelo de serviço do pós 
venda  

o Reclamação e sugestão  
o Reparação e serviços 

complementares  
o ISO 10002  

• Rentabilização do tempo no processo de 
maximização da venda  

• Fidelização do cliente  
o Através da reclamação  
o Outras técnicas  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Teste de 
avaliação 
 
 
Fichas 
 
 
Trabalhos 
práticos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

30 

2.º/3º 

 
0778 - Folha de cálculo 

• Folha de cálculo – conceitos gerais  
• Elementos principais  
• Ambiente de trabalho  
• Ficheiros e folhas de cálculo  
• Abertura de ficheiros  
• Gravação de ficheiros  
• Utilização simultânea de ficheiros  
• Acesso aos últimos ficheiros utilizados  
• Alteração do nome e da posição de uma 

folha  
• Células  
• Inserção e edição de texto em células  
• Seleção de um conjunto de células  
• Movimentação rápida de células  
• Inserção de células  
• Cópia e eliminação de células  
• Preenchimento automático  

 
 
 
Teste de 
avaliação 
 
 
Fichas 
 
 
Trabalhos 
práticos  

 
 
 
 
 
 
 
 

60 



• Formatação do texto das células  
• Formatação de linhas e colunas  
• Seleção, inserção e eliminação de linhas e 

colunas  
• Largura de coluna e altura de linha  
• Omissão e visualização de colunas  
• Fórmulas  
• Referências absolutas e relativas  
• Fórmulas associadas a cálculos  
• Impressão de folhas de cálculo  
• Definição da área a imprimir  
• Pré-visualização da impressão  
• Cabeçalho e rodapé  
• Margens  
• Funções  
• Funções financeiras  
• Funções estatísticas  
• Edição de funções  
• Gráficos  
• Tipos de gráficos  
• Inserção de dados para gráficos  
• Edição  
• Desenho  
• Criação de desenhos e caixas de texto  
• Movimentação e reunião de objetos  
• Listas de ordenação e filtros de dados  

 
 

Nota: A sequência dos temas/módulos/domínios pode ser alterada em função das atividades planificadas nos 
planos de turma, nomeadamente nos domínios de autonomia curricular, através do trabalho de articulação 
curricular e interdisciplinar.  

Critérios 

 Critérios Específicos Critérios Gerais 

(cognitivo) 
Conhecimentos/ 
Competências 

(Socioafetivo) 
Assiduidade e pontualidade 

Comportamento/atitudes na sala de aula 
Empenho e organização 
Cooperação e interação 

Capacidade de expressão e comunicação 

1) 2) Total 

Ensino secundário 45% 45% 90% 10% 

1) Para este parâmetro, o valor a atribuir deve resultar da média aritmética da classificação de todos os 
testes e/ou trabalhos realizados, durante o ano, arredondado à décima. 
Nos cursos profissionais, o valor deste parâmetro resulta do teste e/ou trabalho realizado no módulo. 
Haverá apenas um teste escrito que incida sobre uma ou várias unidades didáticas (ou um trabalho no 
caso das disciplinas de carácter eminentemente prático), por período letivo ou, no caso dos cursos 
profissionais, por módulo.  
Os testes devem ser elaborados de acordo com matriz única para a disciplina/período, da 
responsabilidade do grupo disciplinar/equipa pedagógica, seguindo os modelos disponibilizados pelo 
IAVE para os testes intermédios e/ou exames nacionais. 

 
2) As avaliações formais de carácter formativo, no mínimo uma que devem ser diversificadas (não 

repetindo o mesmo instrumento em cada período), utilizando-se, entre outros, pequenas fichas, 
trabalhos práticos, relatórios, questão de aula/questões de resposta curta ou restrita (oral e/ou 
escrita). 

 
Nota: Para os critérios gerais, o valor a atribuir, arredondado à décima, deve resultar de todas as 
observações realizadas. Nos cursos profissionais e vocacional, o valor a atribuir, arredondado à décima, 
resulta das observações realizadas durante o módulo. 
 
 

Tendo em conta as aprendizagens essenciais e as áreas de competência inscritas no Perfil do Aluno à 
Saída da Escolaridade Obrigatória, os descritores de desempenho são os seguintes: 



Níveis de Desempenho/Descritores Classificação 
O aluno conseguiu atingir na totalidade os conhecimentos, capacidades e atitudes 
previstas nas aprendizagens essenciais, evidenciando não ter qualquer dificuldade na 
disciplina. 
É sempre responsável cumprindo com empenho e brio todas as tarefas nos prazos 
solicitados, é assíduo, pontual, utiliza sempre os materiais requeridos. Apresenta uma 
atitude correta perante todos os elementos da comunidade educativa manifestando 
uma cidadania ativa.  
Tendo em conta o ano de escolaridade, o aluno demostra poder adquirir, no final da 
escolaridade obrigatória, a plenitude das competências de conhecimentos, capacidades 
e atitudes, nomeadamente nas áreas seguintes:  

• Linguagens e textos 
• Informação e comunicação 
• Raciocínio e resolução de problemas 
• Pensamento crítico e pensamento criativo 
• Relacionamento interpessoal 
• Desenvolvimento pessoal e autonomia 
• Bem-estar, saúde e ambiente 
• Sensibilidade estética e artística 
• Saber científico, técnico e tecnológico 
• Consciência e domínio do corpo 

 

(Muito Bom) 
18 a 20 valores 

O aluno conseguiu atingir a maior parte dos conhecimentos, capacidades e atitudes 
previstas nas aprendizagens essenciais, evidenciando ter muita facilidade na disciplina. 
 Evidencia grande responsabilidade, cumprindo com empenho as tarefas solicitadas nos 
prazos estabelecidos, é quase sempre assíduo, é pontual, utiliza sempre os materiais 
requeridos. Apresenta uma atitude correta perante todos os elementos da comunidade 
educativa.  
Tendo em conta o ano de escolaridade, o aluno demostra poder adquirir, no final da 
escolaridade obrigatória, a maior parte das competências de conhecimentos, 
capacidades e atitudes, nomeadamente nas áreas seguintes:  

• Linguagens e textos 
• Informação e comunicação 
• Raciocínio e resolução de problemas 
• Pensamento crítico e pensamento criativo 
• Relacionamento interpessoal 
• Desenvolvimento pessoal e autonomia 
• Bem-estar, saúde e ambiente 
• Sensibilidade estética e artística 
• Saber científico, técnico e tecnológico 
• Consciência e domínio do corpo 

 

(Bom) 
14 a 17 valores 

O aluno conseguiu atingir, de forma satisfatória, uma parte dos conhecimentos, 
capacidades e atitudes previstas nas aprendizagens essenciais, evidenciando ter 
pequenas dificuldades na disciplina. 
É responsável, cumpre com as tarefas solicitadas, quase sempre nos prazos 
estabelecidos. É relativamente assíduo e pontual. Utiliza com regularidade os materiais 
requeridos. Apresenta uma atitude correta perante todos os elementos da comunidade 
educativa.  
Tendo em conta o ano de escolaridade, o aluno demostra poder adquirir, no final da 
escolaridade obrigatória, de forma satisfatória, uma parte das competências de 
conhecimentos, capacidades e atitudes, nomeadamente nas áreas seguintes:  

• Linguagens e textos 
• Informação e comunicação 
• Raciocínio e resolução de problemas 
• Pensamento crítico e pensamento criativo 
• Relacionamento interpessoal 
• Desenvolvimento pessoal e autonomia 
• Bem-estar, saúde e ambiente 
• Sensibilidade estética e artística 
• Saber científico, técnico e tecnológico 
• Consciência e domínio do corpo 

(Suficiente) 
10 a 13 valores 



 
O aluno não conseguiu atingir, de forma satisfatória, os conhecimentos, capacidades e 
atitudes previstas nas aprendizagens essenciais, evidenciando ter dificuldades na 
disciplina. 
Por vezes não é responsável, não cumpre com as tarefas solicitadas, não cumpre 
prazos, não é assíduo nem pontual, não traz os materiais requeridos. Por vezes 
apresenta uma atitude não muito correta perante todos os elementos da comunidade 
educativa.  
Tendo em conta o ano de escolaridade, o aluno demostra muitas dificuldades em poder 
adquirir, no final da escolaridade obrigatória, de forma satisfatória, uma parte das 
competências de conhecimentos, capacidades e atitudes, nomeadamente nas áreas 
seguintes:  

• Linguagens e textos 
• Informação e comunicação 
• Raciocínio e resolução de problemas 
• Pensamento crítico e pensamento criativo 
• Relacionamento interpessoal 
• Desenvolvimento pessoal e autonomia 
• Bem-estar, saúde e ambiente 
• Sensibilidade estética e artística 
• Saber científico, técnico e tecnológico 
• Consciência e domínio do corpo 

 

(Insuficiente) 
0 a 9 valores 

 


