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DOMÍNIOS e 

PONDERAÇÃO 

(TEMAS 

ORGANIZADORES) 

APRENDIZAGENS ESPECÍFICAS 
DESCRITORES DO PERFIL DOS 

ALUNOS/ACPA 

MEIOS DE RECOLHA DE 

INFORMAÇÃO 

A – Concetualização, 
interpretação e análise 

35% 

-Identificar técnicas de fidelização de clientes. 
-Identificar e caracterizar os elementos intervenientes no processo de comunicação e os diferentes 
perfis comunicacionais. 
-Desenvolver a comunicação assertiva e identificar e transpor as barreiras que surgem nas 
diferentes fases do processo de comunicação. 
-Realizar os diversos tipos de processamento interno da informação. 
-Desenvolver a comunicação assertiva no contexto da gestão de reclamações. 
-Utilizar a telemática na ótica do utilizador no ponto de venda, assim como operar com os sistemas 
de proteção de bens. 
-Identificar as técnicas de atendimento e serviço pós venda. 
-Consultar/Interpretar textos, gráficos e mapas no âmbito dos conteúdos de cada UFCD. 

 
Conhecedor/sabedor/culto/informado 

(A, B, G, I, J) 
 

Criativo/analítico 
(A, B, C, D, G) 

 
Indagador/investigador 

(C, D, F, H, I) 
 

Respeitador da diferença/ do outro 
(A, B, E, F, H) 

 
Sistematizador/organizador 

(A, B, C, I, J) 
 

Questionador 
(A, F, G, I, J) 

 
Comunicador 
(A, B, D, E, H) 

 
Participativo/colaborador 

(B, C, D, E, F) 
 

Responsável/Autónomo 
(C, D, E, F, G, I, J) 

 
Autoavaliador 

(transversal às áreas) 

 
Testagem: 

- Testes 

- Questões aula 

- Fichas formativas  

- Atividades/tarefas de aula 

individuais/grupo (ex: fichas de 

trabalho, trabalhos práticos) 

- Questionamento oral 

- Quizzes 

  
 

Análise de conteúdo: 

- Trabalhos de 

pesquisa/investigação 

individuais/grupo 

- Portefólios 

- Trabalhos escritos 

B – Problematização  

35% 

-Aplicar técnicas de fidelização de clientes, com vista ao estabelecimento de uma relação de 
parceria contínua. 
-Aplicar os diferentes tipos de perguntas no processo de comunicação. 
-Aplicar as técnicas de atendimento pós venda, esclarecendo o cliente sobre os direitos, garantias e 
serviço pós-venda. 
-Desenvolver a comunicação assertiva como resposta ao tratamento ou encaminhamento de 
situações de reclamação, através de uma auto e hetero-gestão das emoções com vista à satisfação 
dos clientes. 
-Executar tarefas com o software tipo da atividade comercial. 
-Utilizar as tecnologias da informação e comunicação (TIC), no desenvolvimento de 
atividades/projetos. 
-Aplicar os conhecimentos técnicos aprendidos para resolver os problemas, individualmente ou em 
equipa, respeitando as opiniões de outros. 
-Mostrar perseverança e resiliência de forma a encontrar soluções que permitam ultrapassar as 
dificuldades que vão surgindo. 
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-Desenvolver a confiança nas suas capacidades e conhecimentos. 
-Desenvolver a capacidade de analisar o trabalho regular e a sua aprendizagem. 
-Interpretar e apresentar dados estatísticos apresentados em diferentes suportes. 
-Recorrer às tecnologias da informação e comunicação (TIC) para:  
  ▪Elaborar relatórios de atividades, utilizando a linguagem técnica com correção;  
  ▪Incrementar o princípio da melhoria contínua, de forma a concretizar a atividade/projeto;  
  ▪Apresentar os resultados ao professor e/ou à turma, utilizando a linguagem oral e escrita com 
correção.  
-Desenvolver o interesse pela disciplina e valorizar o papel desta no seu desenvolvimento pessoal e 
profissional. 

 - Caderno diário 

 

Observação: 

- Grelha de observação do 

desempenho científico-atitudinal 

 - Lista de verificação de 

atividades/trabalhos propostos 

- Grelha de observações orais 

 

C – Participação e 
Comunicação  

30% 

 

 

 

-Apresentar comunicações orais e escritas recorrendo a suportes diversificados de apresentação 
da informação, utilizando a terminologia específica e os conhecimentos de forma articulada e 
consistente. 
-Demonstrar comportamentos de cooperação, partilha e colaboração, interagindo com 
tolerância, empatia e responsabilidade. 
-Argumentar, negociar e aceitar diferentes pontos de vista, desenvolvendo novas formas de estar, 
olhar e participar na sociedade. 
-Acompanhar os projetos/atividades desenvolvidas, para determinar o ponto de situação em que 
se encontra relativamente aos objetivos das mesmas, identificando com clareza o que foi 
concretizado e o que falta por concretizar. 
-Demonstrar persistência, autonomia e à-vontade nas comunicações. 
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Anos de formação: 11.º /12.º                                      UFCD: 0355, 0350, 0397, 0357, 0362, 0363 

DOMÍNIOS/ 

PONDERAÇÃO 

ESCALA 

20 a 18 17 a 14 13 a 10 9 a 7 ≤6 

DESCRITORES DE NÍVEIS DE DESEMPENHO DAS APRENDIZAGENS ESPECÍFICAS 

A – Concetualização, 
interpretação e análise 

35% 

O aluno compreende todas as 
aprendizagens 
essenciais/competências previstas 
para este domínio. 

O aluno compreende as 

aprendizagens 

essenciais/competências 

previstas para este domínio. 

O aluno nem sempre 
compreende as aprendizagens 
essenciais/competências  

previstas para este domínio. 

O aluno ainda não 
compreende as aprendizagens 
essenciais/competências  

previstas para este domínio. 

O aluno raramente 
compreende as aprendizagens 
essenciais/competências  

previstas para este domínio. 

B – Problematização: 
35% 

O aluno: 
- O aluno… 
- aplica sempre as aprendizagens 
essenciais/competências supra 
elencadas, nomeadamente, na 
utilização de conceitos e 
instrumentos técnicos para 
interpretar a realidade do 
funcionamento das empresas 
comerciais;  
- valoriza sempre a importância da 
disciplina no seu desenvolvimento 
pessoal e profissional. 

O aluno… 
 - aplica as aprendizagens 
essenciais/competências supra 
elencadas, nomeadamente na 
utilização de conceitos e 
instrumentos técnicos para 
interpretar a realidade do 
funcionamento das empresas 
comerciais; 
- valoriza a importância da 
disciplina no seu 
desenvolvimento pessoal e 
profissional. 

O aluno… 
- nem sempre aplica as 
aprendizagens 
essenciais/competências supra 
elencadas, nomeadamente, na 
utilização de conceitos e 
instrumentos técnicos para 
interpretar a realidade do 
funcionamento das empresas 
comerciais; 

- nem sempre valoriza a 
importância da disciplina no 
seu desenvolvimento pessoal 
e profissional. 

O aluno… 
- ainda não aplica as 
aprendizagens 
essenciais/competências supra 
elencadas, nomeadamente, na 
utilização de conceitos e 
instrumentos técnicos para 
interpretar a realidade do 
funcionamento das empresas 
comerciais; 
- ainda não valoriza a 
importância da disciplina no 
seu desenvolvimento pessoal 
e profissional. 

O aluno… 
- raramente aplica as 
aprendizagens 
essenciais/competências supra 
elencadas, nomeadamente, na 
utilização de conceitos e 
instrumentos técnicos para 
interpretar a realidade do 
funcionamento das empresas 
comerciais; 
- raramente valoriza a 
importância da disciplina no 
seu desenvolvimento pessoal 
e profissional. 

C – Participação e 
Comunicação 

30% 

O aluno… 
 - assume sempre uma postura 
participativa e comunicativa 
durante o desenvolvimento das 
aprendizagens 
essenciais/competências previstas 
para este domínio; 

-demonstra sempre persistência, 
autonomia e à-vontade nas suas 
comunicações.  

O aluno… 
-assume uma postura 
participativa e comunicativa 
durante o desenvolvimento 
das aprendizagens 
essenciais/competências 
previstas para este domínio; 
 -demonstra persistência, 
autonomia e à-vontade nas 
suas comunicações. 

O aluno… 
- nem sempre assume uma 
postura participativa e 
comunicativa durante o 
desenvolvimento das 
aprendizagens 
essenciais/competências 
previstas para este domínio. 
- nem sempre demonstra 
persistência, autonomia e à-
vontade nas suas 
comunicações. 

O aluno… 
- ainda não assume uma 
postura participativa e 
comunicativa durante o 
desenvolvimento das 
aprendizagens 
essenciais/competências 
previstas para este domínio. 

- ainda não demonstra 
persistência, autonomia e à-
vontade nas suas 
comunicações. 

O aluno… 
- raramente assume uma 
postura participativa e 
comunicativa durante o 
desenvolvimento das 
aprendizagens 
essenciais/competências 
previstas para este domínio. 

- raramente demonstra 
persistência, autonomia e à-
vontade nas suas 
comunicações. cooperação, 
partilha e colaboração. 

 


