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       Critérios de avaliação - Comercializar e Vender – 10º ano  
       UFCD 01: O setor do comércio e serviços: conceitos e princípios gerais – 25 horas 

Curso Profissional – Técnico de Comércio 
Ano letivo 2022/2023 

 

 

Critérios Domínios Pond. Perfil de Aprendizagens Essenciais 
Áreas de 

competências 
(PASEO) 

Processos de recolha de informação 

 
 
 
 

Conhecimento 

 

Resolução de 

problemas 

 

Qualidade da 

Comunicação 

 
 

Conceitos e técnicas 
 

40% 
 

  O aluno deve ser capaz de: 
  Identificar as principais linhas de enquadramento socioeconómico do setor do 

comércio e serviços; 

Reconhecer as principais linhas de tendência de evolução do comércio e 

serviços em Portugal; Distinguir as diferentes tipologias e modelos 

organizacionais das empresas do setor do comércio e serviços. 

A, B, C, D 

Teste / Trabalho 
Portefólio de evidências de 
aprendizagem individual 

 

Comunicação 30% 

  O aluno deve ser capaz de: 
Mobilizar linguagem técnica e científica; 

Comunicar com correção linguística (compreensão e expressão escrita/oral); 

Mobilizar as TIC na execução de trabalhos/tarefas; 

Interagir com os outros e envolve-se nas atividades propostas. 

 

A, B, E 

Teste / Trabalho 

Apresentação oral 

 

Realizações 
Profissionais 

30% 

  O aluno deve ser capaz de: 
Em contexto real ou simulado, identificar, reconhecer e distinguir características 

associadas ao setor de comércio e serviços.  

C, D, F 

Teste / Trabalho 
Simulações 

 

 
Legenda: 
A-Linguagens e textos; B-Informação e comunicação; C-Raciocínio e resolução de problemas; D-Pensamento crítico e pensamento criativo; E-Relacionamento interpessoal; F-

Desenvolvimento 

pessoal e autonomia; G-Bem-estar, saúde e ambiente; H-Sensibilidade estética e artística; I-Saber científico, técnico e tecnológico; J- Consciência e domínio do corpo. 

 

  

Observações: 

1. Os descritores de cada critério de avaliação constam no Referencial de Avaliação do Agrupamento.  
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Aprovado em sede de conselho pedagógico de 28 de setembro de 2022. 
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       Critérios de avaliação – Organizar e Gerir a Empresa – 10º ano  
       UFCD 02: Atividade profissional de técnico/a de comércio – 25 horas 

Curso Profissional – Técnico de Comércio 
Ano letivo 2022/2023 

 

 

Critérios Domínios Pond. Perfil de Aprendizagens Essenciais 

Áreas de 
competência

s 
(PASEO) 

Processos de recolha de informação 

 
 
 
 

Conhecimento 

 

Resolução de 

problemas 

 

Qualidade da 

Comunicação 

 

Conceitos e técnicas 
 

40% 
 

O aluno deve ser capaz de: 
Reconhecer a importância da imagem e postura profissional do/a Técnico/a de 

Comércio; 

Identificar a estrutura organizativa e as relações de autoridade e dependência 

funcional; 

Distinguir os princípios fundamentais da regulamentação do trabalho; 

Identificar os direitos e deveres fundamentais dos trabalhadores do setor do 

comércio. 

A, B, C, D 

Teste / Trabalho 
Portefólio de evidências de aprendizagem 
individual 

 

Comunicação 30% 

O aluno deve ser capaz de: 
Mobilizar linguagem técnica e científica; 

Comunicar com correção linguística (compreensão e expressão escrita/oral); 

Mobilizar as TIC na execução de trabalhos/tarefas; 

Interagir com os outros e envolve-se nas atividades propostas. 

A, B, E 

Teste / Trabalho 

Apresentação oral 

 

Realizações 
Profissionais 

30% 

O aluno deve ser capaz de: 
Em contexto real ou simulado identifica, reconhecer e distinguir características 

associadas ao perfil do técnico de comércio.  

C, D, F 

Teste / Trabalho 
Simulações 

 

Legenda: 
A-Linguagens e textos; B-Informação e comunicação; C-Raciocínio e resolução de problemas; D-Pensamento crítico e pensamento criativo; E-Relacionamento interpessoal; F-

Desenvolvimento 

pessoal e autonomia; G-Bem-estar, saúde e ambiente; H-Sensibilidade estética e artística; I-Saber científico, técnico e tecnológico; J- Consciência e domínio do corpo. 

 

Observações: 

1. Os descritores de cada critério de avaliação constam no Referencial de Avaliação do Agrupamento.  
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Aprovado em sede de conselho pedagógico de 28 de setembro de 2022. 
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Critérios de avaliação – Comunicar no Ponto de Venda – 10º ano  
UFCD 04: Qualidade e ambiente no setor de comércio e serviços – 25 horas 
Curso Profissional – Técnico de Comércio 

Ano letivo 2022/2023 

 

 

Critérios Domínios Pond. Perfil de Aprendizagens Essenciais 
Áreas de 

competências 
(PASEO) 

Processos de recolha de 
informação 

 
 
 
 
 
 
Conhecimento 

 

Resolução de 

problemas 

 

Qualidade da 

Comunicação 

 

Conceitos e técnicas 
 

40% 
 

O aluno deve ser capaz de: 
Identificar os conceitos e princípios básicos sobre qualidade; 

Identificar as normas e procedimentos de qualidade no setor do comércio e 

serviços. 

A, B, C, D 

Teste / Trabalho 
Portefólio de evidências de 
aprendizagem individual 

 

Comunicação 30% 

O aluno deve ser capaz de: 
Mobilizar linguagem técnica e científica; 

Comunicar com correção linguística (compreensão e expressão escrita/oral); 

Mobilizar as TIC na execução de trabalhos/tarefas; 

Interagir com os outros e envolve-se nas atividades propostas. 

 

A, B, E 

Teste / Trabalho 

Apresentação oral 

 

Realizações 
Profissionais 

30% 

O aluno deve ser capaz de: 
Em contexto real ou simulado, identificar e reconhecer normas e 

procedimentos de qualidade no setor de comércio e serviços. 

C, D, F 

Teste / Trabalho 
Simulações 

 

Legenda: 
A-Linguagens e textos; B-Informação e comunicação; C-Raciocínio e resolução de problemas; D-Pensamento crítico e pensamento criativo; E-Relacionamento interpessoal; F-

Desenvolvimento 

pessoal e autonomia; G-Bem-estar, saúde e ambiente; H-Sensibilidade estética e artística; I-Saber científico, técnico e tecnológico; J- Consciência e domínio do corpo. 

 

Observações: 

1. Os descritores de cada critério de avaliação constam no Referencial de Avaliação do Agrupamento.  

 

 
Aprovado em sede de conselho pedagógico de 28 de setembro de 2022. 
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       Critérios de avaliação - Organizar e Gerir a Empresa – 10º ano  
       UFCD 05: Comunicação e relacionamento interpessoal – 25 horas 
       Curso Profissional – Técnico de Comércio 

Ano letivo 2022/2023 

 

 

Critérios Domínios Pond. Perfil de Aprendizagens Essenciais 
Áreas de 

competências 
(PASEO) 

Processos de recolha de 
informação 

 
 

 
 

Conhecimento 

 

Resolução de 

problemas 

 

Qualidade da 

Comunicação 

 

Conceitos e técnicas 
 
 

40% 
 

 

O aluno deve ser capaz de: 
Identificar e carateriza os elementos intervenientes no processo de comunicação e os 

diferentes perfis comunicacionais; 

Identificar e aplica técnicas de comunicação assertiva; 

Identificar as barreiras que surgem nas diferentes fases do processo de comunicação; 

Realizar os diversos tipos de processamento interno da informação; 

Aplicar os diferentes tipos de perguntas no processo de comunicação. 

A, B, C, D 

Teste / Trabalho 
Portefólio de evidências de 
aprendizagem individual 

 

Comunicação 30% 

O aluno deve ser capaz de: 
Mobilizar linguagem técnica e científica; 

Comunicar com correção linguística (compreensão e expressão escrita/oral); 

Mobilizar as TIC na execução de trabalhos/tarefas; 

Interagir com os outros e envolve-se nas atividades propostas. 

 

A, B, E 

Teste / Trabalho 

Apresentação oral 

 

Realizações 
Profissionais 

30% 

O aluno deve ser capaz de: 
Em contexto real ou simulado, aplicar técnicas de comunicação associadas à 

atividade de técnico de comércio.  

C, D, F 

Teste / Trabalho 
Simulações 

 

Legenda: 
A-Linguagens e textos; B-Informação e comunicação; C-Raciocínio e resolução de problemas; D-Pensamento crítico e pensamento criativo; E-Relacionamento interpessoal; F-

Desenvolvimento 

pessoal e autonomia; G-Bem-estar, saúde e ambiente; H-Sensibilidade estética e artística; I-Saber científico, técnico e tecnológico; J- Consciência e domínio do corpo. 

 

Observações: 

1. Os descritores de cada critério de avaliação constam no Referencial de Avaliação do Agrupamento.  
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Aprovado em sede de conselho pedagógico de 28 de setembro de 2022. 
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       Critérios de avaliação - Comercializar e Vender – 10º ano  
       UFCD 07: Atendimento presencial a clientes – 50 horas 
       Curso Profissional – Técnico de Comércio 

Ano letivo 2022/2023 

 

 

Critérios Domínios Pond. Perfil de Aprendizagens Essenciais 
Áreas de 

competências 
(PASEO) 

Processos de recolha de 
informação 

 
 
 
 
 

Conhecimento 

 

Resolução de 

problemas 

 

Qualidade da 

Comunicação 

 

Conceitos e técnicas 
 

40% 

 

O aluno deve ser capaz de: 
Identificar e caraterizar as fases de atendimento ao cliente em contexto presencial; 

Explicar as estratégias de identificação prévia das necessidades do cliente; 

Explicar os passos da apresentação de produtos e serviços ao cliente; 

Implementar técnicas de comunicação assertiva; 

Reconhecer as técnicas de comunicação oral específicas do atendimento 

presencial. 

Aplicar os diferentes tipos de perguntas no processo de comunicação; 

Identificar e aplicar procedimentos de fidelização de clientes. 

A, B, C, D 

Teste / Trabalho 
Portefólio de evidências de 
aprendizagem individual 

 

Comunicação 30% 

O aluno deve ser capaz de: 
Mobilizar linguagem técnica e científica; 

Comunicar com correção linguística (compreensão e expressão escrita/oral); 

Mobilizar as TIC na execução de trabalhos/tarefas; 

Interagir com os outros e envolve-se nas atividades propostas. 

 

A, B, E 

Teste / Trabalho 

Apresentação oral 

 

Realizações 
Profissionais 

30% 

O aluno deve ser capaz de: 
Em contexto real ou simulado: 

Acolher o cliente e averiguar as suas necessidades; 

Apresentar os produtos e serviços ao cliente; 

Esclarecer dúvidas e questões do cliente relativamente ao produto ou serviço; 

Informar o cliente relativamente a programas de fidelização e/ou campanhas 

promocionais a decorrer. 

C, D, F 

Teste / Trabalho 
Simulações 

 

Legenda: 
A-Linguagens e textos; B-Informação e comunicação; C-Raciocínio e resolução de problemas; D-Pensamento crítico e pensamento criativo; E-Relacionamento interpessoal; F-

Desenvolvimento 

pessoal e autonomia; G-Bem-estar, saúde e ambiente; H-Sensibilidade estética e artística; I-Saber científico, técnico e tecnológico; J- Consciência e domínio do corpo. 

 

Observações: 

1. Os descritores de cada critério de avaliação constam no Referencial de Avaliação do Agrupamento.  

Aprovado em sede de conselho pedagógico de 28 de setembro de 2022. 
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       Critérios de avaliação - Organizar e Gerir a Empresa – 10º ano  
       UFCD 08: Atendimento ao cliente no comércio a distância (telefone/plataformas multicanais) – 50 horas 
       Curso Profissional – Técnico de Comércio 

Ano letivo 2022/2023 

 

 

Critérios Domínios Pond. Perfil de Aprendizagens Essenciais 
Áreas de 

competências 
(PASEO) 

Processos de recolha de 
informação 

 
 
 
 
 
 

Conhecimento 

 

Resolução de 

problemas 

 

Qualidade da 

Comunicação 

 

Conceitos e técnicas 
 

40% 
 

O aluno deve ser capaz de: 
Descrever as funções e competências do técnico de comércio de atendimento ao cliente 

em venda à distância; 

Identificar os princípios do comércio eletrónico; 

Reconhecer a especificidade da comunicação comercial em comércio à distância; 

Identificar e caraterizar as fases de atendimento ao cliente em contexto telefónico e 

através de plataformas multicanais; 

Identificar os fatores críticos da comunicação comercial por via telefónica ou plataformas 

multicanais; 

Reconhece as técnicas de comunicação, verbal e não-verbal, específicas do atendimento 

à distância; 

Identifica e aplica regras de comunicação escrita nos diferentes canais de comunicação 

online. 

A, B, C, D 

Teste / Trabalho 
Portefólio de evidências de 
aprendizagem individual 

 

Comunicação 30% 

O aluno deve ser capaz de: 
Mobilizar linguagem técnica e científica; 

Comunicar com correção linguística (compreensão e expressão escrita/oral); 

Mobilizar as TIC na execução de trabalhos/tarefas; 

Interagir com os outros e envolve-se nas atividades propostas. 

 

A, B, E 

Teste / Trabalho 

Apresentação oral 

 

Realizações 
Profissionais 

30% 

O aluno deve ser capaz de: 
Em contexto real ou simulado: 

Receber o pedido telefónico do cliente e averigua as suas necessidades; 

Prestar informações e aconselhar o cliente sobre produtos e serviços através de telefone; 

Responder a mensagens e pedidos de informação de clientes por escrito relativamente a 

produtos ou serviços através de meios interativos ou digitais; 

Saber registar o serviço prestado no sistema de informação. 

C, D, F 

Teste / Trabalho 
Simulações 

 

Legenda: 
A-Linguagens e textos; B-Informação e comunicação; C-Raciocínio e resolução de problemas; D-Pensamento crítico e pensamento criativo; E-Relacionamento interpessoal; F-

Desenvolvimento 

pessoal e autonomia; G-Bem-estar, saúde e ambiente; H-Sensibilidade estética e artística; I-Saber científico, técnico e tecnológico; J- Consciência e domínio do corpo. 
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Observações: 

1. Os descritores de cada critério de avaliação constam no Referencial de Avaliação do Agrupamento.  

Aprovado em sede de conselho pedagógico de 28 de setembro de 2022. 
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       Critérios de avaliação - Comunicar no Ponto de Venda – 10º ano  
       UFCD 12: Técnicas de exposição e reposição de produtos em pontos de venda – 50 horas 

Curso Profissional – Técnico de Comércio 
Ano letivo 2022/2023 

 

 

Critérios Domínios Pond. Perfil de Aprendizagens Essenciais 
Áreas de 

competências 
(PASEO) 

Processos de recolha de 
informação 

 
 
 
 

 
Conhecimento 

 

Resolução de 

problemas 

 

Qualidade da 

Comunicação 

 

Conceitos e técnicas 
 

40% 
 

O aluno deve ser capaz de: 
Identificar os fatores que críticos na embalagem e promoção de produtos. 

Aplicar técnicas de exposição e reposição de produtos. 
A, B, C, D 

Teste / Trabalho 
Portefólio de evidências de 
aprendizagem individual 

 

Comunicação 30% 

O aluno deve ser capaz de: 
Mobilizar linguagem técnica e científica; 

Comunicar com correção linguística (compreensão e expressão escrita/oral); 

Mobilizar as TIC na execução de trabalhos/tarefas; 

Interagir com os outros e envolve-se nas atividades propostas. 

 

A, B, E 

Teste / Trabalho 

Apresentação oral 

 

Realizações 
Profissionais 

30% 

O aluno deve ser capaz de: 
Em contexto real ou simulado: 

Executar a reposição de bens e produtos nos pontos de venda; 

  Expor e promover bens e produtos; 

  Implementar estratégias visuais de promoção de bens e produtos. 

C, D, F 

Teste / Trabalho 
Simulações 

 

 
Legenda: 
A-Linguagens e textos; B-Informação e comunicação; C-Raciocínio e resolução de problemas; D-Pensamento crítico e pensamento criativo; E-Relacionamento interpessoal; F-

Desenvolvimento 

pessoal e autonomia; G-Bem-estar, saúde e ambiente; H-Sensibilidade estética e artística; I-Saber científico, técnico e tecnológico; J- Consciência e domínio do corpo. 

 

Observações: 

1. Os descritores de cada critério de avaliação constam no Referencial de Avaliação do Agrupamento.  

 

Aprovado em sede de conselho pedagógico de 28 de setembro de 2022. 
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       Critérios de avaliação - Comunicar no Ponto de Venda – 10º ano  
       UFCD 16.1: Controlo de stocks em comércio: Política de gestão de stocks – 25 horas 
       Curso Profissional – Técnico de Comércio 

Ano letivo 2022/2023 

 

 

Critérios Domínios Pond. Perfil de Aprendizagens Essenciais 
Áreas de 

competências 
(PASEO) 

Processos de recolha de 
informação 

 
 
 
 

Conhecimento 

 

Resolução de 

problemas 

 

Qualidade da 

Comunicação 

 

Conceitos e 
técnicas 

 

40% 

 

O aluno deve ser capaz de: 
Descrever as funções e competências do técnico de comércio na gestão de 

stocks. 

Identificar e definir os conceitos e princípios gerais de gestão de stocks. 

Caraterizar a política de gestão de stocks. 

A, B, C, D 

Teste / Trabalho 
Portefólio de evidências de 
aprendizagem individual 

 

Comunicação 30% 

O aluno deve ser capaz de: 
Mobilizar linguagem técnica e científica; 

Comunicar com correção linguística (compreensão e expressão escrita/oral); 

Mobilizar as TIC na execução de trabalhos/tarefas; 

Interagir com os outros e envolve-se nas atividades propostas. 

 

A, B, E 

Teste / Trabalho 

Apresentação oral 

 

Realizações 
Profissionais 

30% 

O aluno deve ser capaz de: 
Em contexto real ou simulado: 

  Proceder à inventariação por diferentes categorias (por produtos, por valor, por 

dias); 

  Aplicar técnicas de cálculo de cobertura e stocks. 

C, D, F 

Teste / Trabalho 
Simulações 

 

 
Legenda: 
A-Linguagens e textos; B-Informação e comunicação; C-Raciocínio e resolução de problemas; D-Pensamento crítico e pensamento criativo; E-Relacionamento interpessoal; F-

Desenvolvimento 

pessoal e autonomia; G-Bem-estar, saúde e ambiente; H-Sensibilidade estética e artística; I-Saber científico, técnico e tecnológico; J- Consciência e domínio do corpo. 

 

Observações: 

1. Os descritores de cada critério de avaliação constam no Referencial de Avaliação do Agrupamento.  

Aprovado em sede de conselho pedagógico de 28 de setembro de 2022. 
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       Critérios de avaliação - Comunicar no Ponto de Venda – 10º ano  
       UFCD 16.2: Controlo de stocks em comércio: Controlo e armazenagem de mercadorias – 25 horas 
       Curso Profissional – Técnico de Comércio 

Ano letivo 2022/2023 

 

 

Critérios Domínios Pond. Perfil de Aprendizagens Essenciais 
Áreas de 

competências 
(PASEO) 

Processos de recolha de 
informação 

 
 

 
 
 
 

Conhecimento 

 

Resolução de 

problemas 

 

Qualidade da 

Comunicação 

 

Conceitos e técnicas 
 

40% 

 

O aluno deve ser capaz de: 
Identificar os princípios gerais de gestão de armazéns; 

Conhecer os procedimentos de receção e conferências de bens e produtos em 

armazém. 

Conhecer os procedimentos de expedição de mercadorias; 

Reconhecer as normas de qualidade e ambiente aplicáveis ao contexto; 

Distinguir e utilizar as funcionalidades do sistema informático de gestão de 

stocks. 

A, B, C, D 

Teste / Trabalho 
Portefólio de evidências de 
aprendizagem individual 

 

Comunicação 30% 

O aluno deve ser capaz de: 
Mobilizar linguagem técnica e científica; 

Comunicar com correção linguística (compreensão e expressão escrita/oral); 

Mobilizar as TIC na execução de trabalhos/tarefas; 

Interagir com os outros e envolve-se nas atividades propostas. 

 

A, B, E 

Teste / Trabalho 

Apresentação oral 

 

Realizações 
Profissionais 

30% 

O aluno deve ser capaz de: 
Em contexto real ou simulado: 

  Assegurar a inventariação dos bens e produtos; 

  Controlar o processo de armazenagem de bens e produtos. 

C, D, F 

Teste / Trabalho 
Simulações 

 

 
Legenda: 
A-Linguagens e textos; B-Informação e comunicação; C-Raciocínio e resolução de problemas; D-Pensamento crítico e pensamento criativo; E-Relacionamento interpessoal; F-

Desenvolvimento 

pessoal e autonomia; G-Bem-estar, saúde e ambiente; H-Sensibilidade estética e artística; I-Saber científico, técnico e tecnológico; J- Consciência e domínio do corpo. 

 

Observações: 

1. Os descritores de cada critério de avaliação constam no Referencial de Avaliação do Agrupamento.  

Aprovado em sede de conselho pedagógico de 28 de setembro de 2022. 


