
 

 

 

 

Planificação Modular de Comunicar em Vendas 

Ano / Turma: 10.º TÉCNICO DE VENDAS 

Módulo n.º 6: Visual Merchandising (24 horas) 

Ano letivo 2015 /2016 

Competências  
Conteúdos 

 
Indicadores de 
Aprendizagem 

 
Experiências de 
Aprendizagem 

 
Avaliação  

Transversais 
 
Específicas 

AO NÍVEL DO SABER/ 
CONHECIMENTO 
 –Adquire, compreende e 
aplica conhecimentos; 
 
–Mobiliza saber para a 
resolução de problemas; 
 
 – Interage com o Meio; 
 
 –Exerce o espírito Crítico. 
 
AO NÍVEL 
METODOLÓGICO 
– Pratica métodos de 
trabalho e estudos 
eficazes; 
 – Trata a informação; 
 – Manifesta autonomia e 
criatividade; 
 

  
– O aluno enuncia os 
conteúdos e os conceitos 
fundamentais  da disciplina; 
–O aluno aplica os 
conhecimentos aprendidos 
em situações novas e 
analisa os elementos da 
situação-problema; 
– O aluno formula hipóteses 
de solução; escolhe uma 
solução; realiza tarefas de 
resolução; 
- O aluno aproveita o 
conhecimento do meio para 
contextualização e 
aprofundamento do saber; 
– O aluno planifica projetos 
de articulação com o meio; 
realiza e avalia projetos; 
formula juízo crítico e 

Perceção visual 
  
• Conceito de exposição 
- equilíbrio visual  
- técnicas de exposição 
 -zonas compostas 
 - zonas nuas  
- simetria / assimetria 
 - zonas quentes e frias 
 - técnicas de iluminação 
 
 • Material de suporte às 
promoções  
 
• PLV e ILV 

- O aluno deverá: 
 
Definir uma estratégia de Visual 
Merchandising para um 
produto / serviço. 

- Antes do início do tema é 
realizado um exercício de 
brainstorming para que o 
aluno seja capaz de ir ao 
encontro dos descritores da 
disciplina, nos quais se 
destaca a autonomia, 
criatividade, espírito crítico 
a par de uma comunicação 
clara e concisa. 
 
 
 
- No final de cada 
conteúdo, os alunos 
realização trabalhos de 
grupos utilizando o 
powerpoint dos quais serão 
realizados dois exercícios 
de dinâmica de grupo 
concernentes aos 

Desempenho dos alunos 
nas atividades/Trabalhos 
realizados em aula. 
 
Fichas de Trabalho 
 
Teste Sumativo. 
 
Teste de Recuperação. 



 

A Docente 

______________________________ 

  

AO NÍVEL 
COMUNICACIONAL 
– Comunica de forma 
clara e adequada aos 
contextos de interação; 
– Utiliza as TIC; 
 
AO NÍVEL PESSOAL E 
SOCIAL 
 –Assume 
Responsabilidades; 
–Trabalha em 
cooperação; 
– Manifesta iniciativa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

fundamenta‐o; 
–O aluno propõe alternativa 
(s) sustentada (s); identifica 
a tarefa a cumprir; planifica 
as estratégias; conclui a 
tarefa; 
– O aluno domina técnicas 
de trabalho e métodos de 
estudo; pesquisa a 
informação de forma 
autónoma e planificada; 
seleciona, interpreta, 
organiza e utiliza a 
informação; 
– O aluno produz textos 
usando correção e clareza 
na Linguagem; revela 
criatividade e originalidade 
na apresentação da 
informação; usa as TIC para 
realizar tarefas; respeita os 
prazos acordados; realiza as 
tarefas que lhe foram 
distribuídas; avalia o 
trabalho realizado. 

conteúdos. Estes exercícios 
de dinâmica de grupo 
consistem num trabalho 
prévio de organização de 
informação e posterior 
discussão com os grupos 
opositores. 


