
 

 
AGRUPAMENTO DE ESCOLAS SANTA MARIA DOS OLIVAIS 

2.º e 3.º Ciclos do Ensino Básico e Ensino Secundário 
Planificação a Médio / Longo Prazo 

10º PTC - Comunicar em Inglês 10º ano – B1 (Ensino Profissional) 

Ano Letivo: 2021/2022 
                                                                                                                                                                                   

UFCD 0354 - ATENDIMENTO 67 TEMPOS DE 45 MINUTOS (50 HORAS) 

DOMÍNIOS/ SUBDOMÍNIOS 
CONTEÚDOS 

APRENDIZAGENS 
ESSENCIAIS 

Áreas de 
Competências do 

Perfil do Aluno por 
domínio* 

AÇÕES ESTRATÉGICAS**/ METODOLOGIAS / INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÂO 
TL 

Áreas Temáticas/ 
Situacionais  
 
 

Atendimento 
 Informação pessoal 

 Registo formal / 
informal 

 Apresentar-se; 
apresentar alguém 

 Países e 
nacionalidades 

 Dar as boas vindas; 
mostrar simpatia e 
delicadeza 

 Atendimento ao 

cliente: regras 

básicas 

 Lojas e produtos 

 Atendimento em 

loja: receção, 

oferecer ajuda, 

orientação, 

pagamento, ... 

 Atendimento em 

loja: clientes mais 

difíceis 

 Inglês corrente e 

inglês comercial 

Competência 
Comunicativa 

 

 

●Compreensão 
oral e 
audiovisual 

 

 

 

 

 

●Compreensão 
escrita 

 

 

 

 

 

 

●Interação e 
produção oral 

 

 

 

 

 

Compreender um discurso 
fluido dentro das áreas 
temáticas apresentadas, 
integrando a sua 
experiência e mobilizando 
conhecimentos adquiridos 
em outras disciplinas. 
 
 
 

Ler e compreender 
diversos tipos de texto, 
dentro das áreas temáticas 
apresentadas, recorrendo, 
de forma adequada, à 
informação visual 
disponível.  
 

 

 

Interagir, participando em 
discussões, no âmbito das 
áreas temáticas. 
 

Conhecedor/Sabedor/ 

Culto/Informado 
(transversal às áreas)  

 

Questionador (A, B, D, 
F)  

Crítico/Analítico (A, B, 
F, H)  

Responsável/Autóno-
mo (transversal às 
áreas) 

 

 
Questionador (A, B, D, 
F)  

 

Crítico/Analítico (A, B, 
F, H)  

 
 
 
 
 
 
Comunicador (A, B, D, 
E, F, J)  

Participativo/Colabora
dor (B, C, D, E) 

 

 

 

 

Audição e visualização de documentos, preferencialmente em suportes digitais, para:  

ativação de conhecimentos prévios (para facilitar a compreensão, reconhecimento e 
interpretação de linguagens simbólicas);  

identificação, correspondência, verificação e compreensão da informação;  

desenvolvimento de processos de dedução ou inferência de sentido; 

 incentivo à procura e aprofundamento de informação;  

autoavaliação de desempenho e autorreflexão (pontos fortes e pontos fracos). 

 

Leitura de documentos autênticos ou pedagogicamente adaptados, para: 

• formulação, confirmação e/ou reformulação de hipóteses perante uma situação;  

• reconhecimento de diferentes tipos de texto e suas caraterísticas; 

• análise de textos em suportes variados com diferentes pontos de vista, concebendo 
e sustentando um ponto de vista próprio;  

• identificação de pontos fortes e áreas de melhoria 

 

 

 

Participação em simulações integradas em projetos disciplinares ou interdisciplinares. 

Interação com o professor e pares, utilizando expressões/frases relacionadas com as 
áreas temáticas/ situacionais em estudo. 

Adequação do discurso à situação de comunicação. 

 

 

Instrumentos de 
avaliação: 

 

Testes de 
avaliação escrita 
 
 
Testes de 
avaliação da 
compreensão oral 
 
 
Exercícios de 
interação e 
produção oral 
 
 
Exercícios de 
interação e 
produção escrita 
 
 
Grelhas de registo 
de informação 
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UFCD 0354 - ATENDIMENTO 67 TEMPOS DE 45 MINUTOS (50 HORAS) 

DOMÍNIOS/ SUBDOMÍNIOS 
CONTEÚDOS 

APRENDIZAGENS 
ESSENCIAIS 

Áreas de 
Competências do 

Perfil do Aluno por 
domínio* 

AÇÕES ESTRATÉGICAS**/ METODOLOGIAS / INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÂO 
TL 

 Expressões 

idiomáticas de 

vendas/atendimento 

 Atendimento ao 

cliente 

presencialmente e 

ao telefone 

 Viagens  - oferecer 

ajuda, encaminhar 

 Viagens: reservas, 

formulários 

 Hotel – vocabulário 

relacionado com o 

tema 

 Hotel – reservas e 

receção ao cliente 

 Hospital – 

vocabulario 

relacionado com o 

tema 

 Hospital – receção 

e encaminhamento 

 Ajudar turistas: 

indicações na 

cidade 

 Cidade - espaços  e 

atrações turísticas 

 Escrever um CV 

 Escrever uma carta 

de candidatura a 

um emprego 

 Entrevista de 
emprego 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
●Interação e 
produção  
escrita 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Competência 
Intercultural 

Reconhecer 
realidades 
interculturais 
distintas 

 

 

 

 

Exprimir-se de forma clara 
sobre as áreas temáticas 
apresentadas.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Planificar e elaborar uma 
atividade de escrita de 
acordo com o tipo e 
função do texto e o seu 
destinatário, dentro das 
áreas temáticas 
apresentadas, integrando 
a sua experiência e 
mobilizando 
conhecimentos 
adquiridos em outras 
disciplinas. 
 
 
 
 

 
Desenvolver a consciência 
do seu universo 
sociocultural e como este 
se relaciona com os 
universos culturais dos 
outros. 
 
 

 

 

Crítico/Analítico (A, B, 
C, D, E)  

Indagador/Investigad
or (A, C, D, E, F, I) 
 
Sistematizador/Orga
niza-dor (A, B, C, E, 
F, I)  
 
Criativo (A, C, D, E, 
H, J) 
  
 
Indagador/Investiga-
dor (A, C, D, E, F, I)  

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

Sistematizador/Organi
-zador (A, B, C, E, F, I)  

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

 
Participativo/Colabora-
dor (B, C, D, E) 
Crítico/Analítico (A, B, 
E, H) 

 Criativo (A, C, D, E, 
H, J)  

 

 

 
Responsável/ 
Autónomo/ Cuidador 
de si e do outro 
(B, C, D, E, F, G, I, J) 

Participação em roleplays, em simulações de entrevistas. 

Reconhecimento de diferentes padrões de entoação, pronúncia, acentuação. 

Reformulação do trabalho individual a partir do feedback do professor e dos pares. 

Pesquisa com base em critérios e com autonomia progressiva.  

Identificação de informações específicas em diversos suportes. 

Elaboração de planos e esquemas e respetiva apresentação em suporte digital. 

Apresentação de trabalhos disciplinares ou interdisciplinares. 

Reformulação do trabalho individual ou de grupo, a partir do feedback do professor e 
dos pares. 

 

 

Redação de textos adequados às tarefas propostas, utilizando uma linguagem e um 
registo apropriados. 

Reformulação do trabalho individual ou de grupo, a partir do feedback do professor e 
dos pares. 

Realização de tarefas de pesquisa, seleção e organização de informação com recurso 
a fontes diversas. 

Elaboração de pequenos textos. 

Reformulação do trabalho individual ou de grupo, a partir do feedback do professor e 
dos pares. 

Auto e heteroavaliação. 

 

 

 

 

 

 

 

Identificação e confronto de ideias e perspetivas culturais distintas, de incidência local, 
nacional ou global, com recurso a aplicações tecnológicas. 

Reconhecimento da dimensão sociolinguística/cultural dos textos em análise 

 

 

 

 

 
 Observação  
Direta:  
 
pontualidade, 
assiduidade, 
comportamento, 
atenção/ 
concentração, 
participação, 
empenho, 
qualidade do 
trabalho efetuado 

na aula. 
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UFCD 0354 - ATENDIMENTO 67 TEMPOS DE 45 MINUTOS (50 HORAS) 

DOMÍNIOS/ SUBDOMÍNIOS 
CONTEÚDOS 

APRENDIZAGENS 
ESSENCIAIS 

Áreas de 
Competências do 

Perfil do Aluno por 
domínio* 

AÇÕES ESTRATÉGICAS**/ METODOLOGIAS / INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÂO 
TL 

Conteúdos 
Gramaticais/ Lexicais 

 

 Tipos de frase 

 Adequação 

discursiva 

 Pronúncia 

 Ritmo, entoação, 

elipses 

 Pronomes pessoais 

 Adjetivos 

possessivos 

 Adjetivos 

qualificativos 

 Present simple 

 Present continuous 

 Past simple 

 Verbos modais: 

may, can, could, 

would 

 Conjunções 

coordenativas 

 

Competência 
estratégica 

●Colaborar em 
pares e em 
grupo 

 

 

 

 

Participar em atividades de 
par e grupo, revelando 
inteligência emocional em 
situações conhecidas; 
interagir com o outro, 
pedindo clarificação e/ou 
repetição, aceitando 
feedback construtivo para 
atingir o objetivo proposto. 

 

 

 

 

 

Pesquisa com base em critérios, com autonomia progressiva. 

Realização de tarefas de planificação, revisão, monitorização e síntese. 

Mobilização de conhecimentos linguísticos e linguagens não-verbais. 

Participação em projetos disciplinares e interdisciplinares.  

Contratualização de tarefas. 

Adoção de estratégias de reformulação do trabalho, individualmente ou em grupo, a 
partir do feedback do professor e dos pares. 

Leitura de diferentes tipos de textos e em diferentes suportes. 

 

 

 

Testes de Avaliação escrita e correção 3x45 min 

Avaliação da expressão oral 3x45 min 

Testes de avaliação de compreensão oral 1x45 min 

Auto e heteroavaliação 1x45 min 

  
* O Quadro 1 explicita os descritores que foram selecionados para cada área de competência do Perfil do Aluno à Saída da Escolaridade Obrigatória (PA).
**O ensino-aprendizagem nos diferentes domínios deve mobilizar as ações estratégicas previstas nas aprendizagens essenciais. 
 
 
 
  



 

UFCD 0371 - VENDAS 67 TEMPOS DE 45 MINUTOS (50 HORAS) 

DOMÍNIOS/ SUBDOMÍNIOS 
CONTEÚDOS 

APRENDIZAGENS 
ESSENCIAIS 

Áreas de 
Competências do 

Perfil do Aluno por 
domínio* 

AÇÕES ESTRATÉGICAS**/ METODOLOGIAS / INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÂO 
TL 

Áreas Temáticas/ 
Situacionais  
 
 

Vendas 
 Vocabulario técnico 

de vendas 

 Linguagem verbal e 
não verbal 

 Atendimento ao 
cliente- algumas 
regras básicas 

 O processo de 
vendas 

 Conversação de 
vendas: aplicar 
técnicas em diálogo 
(escrita e oralidade) 

 Atendimento ao 
cliente: bons e maus 
exemplos, erros 
frequentes 

 Linguagem de 
negociação, 
expressão, retórica 
e persuasão 

 A questão do preço 
e ofertas 

 Expressões 
idiomáticas 
relacionadas com 
vendas 

 Escrever emails, 
cartas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Competência 
Comunicativa 

 

 

●Compreensão 
oral e 
audiovisual 

 

 

 

 

 

●Compreensão 
escrita 

 

 

 

 

 

 

●Interação e 
produção oral 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Compreender um discurso 
fluido dentro das áreas 
temáticas apresentadas, 
integrando a sua experiência e 
mobilizando conhecimentos 
adquiridos em outras 
disciplinas. 
 
 
 

Ler e compreender diversos 
tipos de texto, dentro das áreas 
temáticas apresentadas, 
recorrendo, de forma 
adequada, à informação visual 
disponível.  
 

 

 

Interagir, participando em 
discussões, no âmbito das 
áreas temáticas. 
 
Exprimir-se de forma clara 
sobre as áreas temáticas 
apresentadas.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conhecedor/Sabedor/ 

Culto/Informado 
(transversal às áreas)  

 

Questionador (A, B, D, 
F)  

Crítico/Analítico (A, B, 
F, H)  

Responsável/Autóno-
mo (transversal às 
áreas) 

 

 
Questionador (A, B, D, 
F)  

 

Crítico/Analítico (A, B, 
F, H)  

 
 
 
 
 
 
Comunicador (A, B, D, 
E, F, J)  

Participativo/Colabora
dor (B, C, D, E) 

Crítico/Analítico (A, B, 
C, D, E)  

Indagador/Investigad
or (A, C, D, E, F, I) 
 
Sistematizador/Orga
niza-dor (A, B, C, E, 
F, I)  
 
Criativo (A, C, D, E, 
H, J) 
  
 

 

 

 

 

Audição e visualização de documentos, preferencialmente em suportes 
digitais, para:  

ativação de conhecimentos prévios (para facilitar a compreensão, 
reconhecimento e interpretação de linguagens simbólicas);  

identificação, correspondência, verificação e compreensão da informação;  

desenvolvimento de processos de dedução ou inferência de sentido; 

 incentivo à procura e aprofundamento de informação;  

autoavaliação de desempenho e autorreflexão (pontos fortes e pontos fracos). 

 

Leitura de documentos autênticos ou pedagogicamente adaptados, para: 

• formulação, confirmação e/ou reformulação de hipóteses perante uma 
situação;  

• reconhecimento de diferentes tipos de texto e suas caraterísticas; 

• análise de textos em suportes variados com diferentes pontos de vista, 
concebendo e sustentando um ponto de vista próprio;  

• identificação de pontos fortes e áreas de melhoria 

 

 

Participação em simulações integradas em projetos disciplinares ou 
interdisciplinares. 

Interação com o professor e pares, utilizando expressões/frases relacionadas 
com as áreas temáticas/ situacionais em estudo. 

Adequação do discurso à situação de comunicação. 

Participação em roleplays, em simulações de entrevistas. 

Reconhecimento de diferentes padrões de entoação, pronúncia, acentuação. 

Reformulação do trabalho individual a partir do feedback do professor e dos 
pares. 

Pesquisa com base em critérios e com autonomia progressiva.  

Identificação de informações específicas em diversos suportes. 

Elaboração de planos e esquemas e respetiva apresentação em suporte 
digital. 

Apresentação de trabalhos disciplinares ou interdisciplinares. 

 

 

Instrumentos de 
avaliação: 

 

Testes de avaliação 
escrita 
 
 
Testes de avaliação 
da compreensão oral 
 
 
Exercícios de 
interação e produção 
oral 
 
 
Exercícios de 
interação e produção 
escrita 
 
 
Grelhas de registo de 
informação 
 
 
 
 Observação  
Direta:  
 
pontualidade, 
assiduidade, 
comportamento, 
atenção/ 
concentração, 
participação, 
empenho, 
qualidade do trabalho 

efetuado na aula. 
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UFCD 0371 - VENDAS 67 TEMPOS DE 45 MINUTOS (50 HORAS) 

DOMÍNIOS/ SUBDOMÍNIOS 
CONTEÚDOS 

APRENDIZAGENS 
ESSENCIAIS 

Áreas de 
Competências do 

Perfil do Aluno por 
domínio* 

AÇÕES ESTRATÉGICAS**/ METODOLOGIAS / INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÂO 
TL 

Conteúdos 
Gramaticais/ Lexicais 

 

 Tipos de frase 

 Adequação 

discursiva 

 Pronúncia 

 Ritmo, entoação, 

elipses 

 Adjetivos 

qualificativos 

 Present simple 

 Present continuous 

 Past simple 

 Futuro 

 Verbos modais: 

may, can, could, 

would 

 Conjunções 

coordenativas 

 Quantificadores  

●Interação e 
produção  
escrita 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Competência 
Intercultural 

Reconhecer 
realidades 
interculturais 
distintas 

 

 

 

 

Competência 
estratégica 

●Colaborar em 
pares e em 
grupo 

 

 

Planificar e elaborar uma 
atividade de escrita de 
acordo com o tipo e função 
do texto e o seu destinatário, 
dentro das áreas temáticas 
apresentadas, integrando a 
sua experiência e 
mobilizando conhecimentos 
adquiridos em outras 
disciplinas. 
 
 
 
 

 
Desenvolver a consciência do 
seu universo sociocultural e 
como este se relaciona com os 
universos culturais dos outros. 
 
 

 

 

 

 

Participar em atividades de par 
e grupo, revelando inteligência 
emocional em situações 
conhecidas; interagir com o 
outro, pedindo clarificação 
e/ou repetição, aceitando 
feedback construtivo para 
atingir o objetivo proposto. 

 

 

 

Indagador/Investiga-
dor (A, C, D, E, F, I)  

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

Sistematizador/Organi
-zador (A, B, C, E, F, I)  

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

 
Participativo/Colabora-
dor (B, C, D, E) 
Crítico/Analítico (A, B, 
E, H) 

 Criativo (A, C, D, E, 
H, J)  

 

 

 
Responsável/ 
Autónomo/ Cuidador 
de si e do outro 
(B, C, D, E, F, G, I, J) 

Reformulação do trabalho individual ou de grupo, a partir do feedback do 
professor e dos pares. 

 

 

Redação de textos adequados às tarefas propostas, utilizando uma linguagem 
e um registo apropriados. 

Reformulação do trabalho individual ou de grupo, a partir do feedback do 
professor e dos pares. 

Realização de tarefas de pesquisa, seleção e organização de informação com 
recurso a fontes diversas. 

Elaboração de pequenos textos. 

Reformulação do trabalho individual ou de grupo, a partir do feedback do 
professor e dos pares. 

Auto e heteroavaliação. 

 

 

 

 

 

 

 

Identificação e confronto de ideias e perspetivas culturais distintas, de 
incidência local, nacional ou global, com recurso a aplicações tecnológicas. 

Reconhecimento da dimensão sociolinguística/cultural dos textos em análise 

 

 

 

 

 

 

Pesquisa com base em critérios, com autonomia progressiva. 

Realização de tarefas de planificação, revisão, monitorização e síntese. 

Mobilização de conhecimentos linguísticos e linguagens não-verbais. 

Participação em projetos disciplinares e interdisciplinares.  

Contratualização de tarefas. 
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UFCD 0371 - VENDAS 67 TEMPOS DE 45 MINUTOS (50 HORAS) 

DOMÍNIOS/ SUBDOMÍNIOS 
CONTEÚDOS 

APRENDIZAGENS 
ESSENCIAIS 

Áreas de 
Competências do 

Perfil do Aluno por 
domínio* 

AÇÕES ESTRATÉGICAS**/ METODOLOGIAS / INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÂO 
TL 

Adoção de estratégias de reformulação do trabalho, individualmente ou em 
grupo, a partir do feedback do professor e dos pares. 

Leitura de diferentes tipos de textos e em diferentes suportes. 

 

Testes de Avaliação escrita e correção 3x45 min 

Avaliação da expressão oral 3x45 min 

Testes de avaliação de compreensão oral 1x45 min 

Auto e heteroavaliação 1x45 min 

  
* O Quadro 1 explicita os descritores que foram selecionados para cada área de competência do Perfil do Aluno à Saída da Escolaridade Obrigatória (PA).  
**O ensino-aprendizagem nos diferentes domínios deve mobilizar as ações estratégicas previstas nas aprendizagens essenciais. 



 

UFCD 0358 – ATENDIMENTO NO SERVIÇO PÓS-VENDA 67 TEMPOS DE 45 MINUTOS (50 HORAS) 

DOMÍNIOS/ SUBDOMÍNIOS 
CONTEÚDOS 

APRENDIZAGENS 
ESSENCIAIS 

Áreas de 
Competências do 

Perfil do Aluno por 
domínio* 

AÇÕES ESTRATÉGICAS**/ METODOLOGIAS / INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÂO 
TL 

Áreas Temáticas/ 
Situacionais  
 
 

Atendimento no 
serviço pós-venda 
 Queixas e 

reclamações -  
introdução; livro de 
reclamações 

 Tipos de queixas 

 Tipos de clientes: 
primeiras 
impressões; clientes 
difíceis 

 Atendimento 
telefónico pós-
venda 

 Resposta 
reclamações via 
telefone ou por 
escrito 

 Cartas e emails 

 

 

 

 

 

Conteúdos 
Gramaticais/ Lexicais 

 

 Tipos de frase 

 Adequação 

discursiva 

 Tempos verbais no 

presente e passado 

 Conjunções 

 Condicionais 

 Modais: must, have 

to, need, should 

 Discurso indireto  

Competência 
Comunicativa 

 

 

●Compreensão 
oral e 
audiovisual 

 

 

 

 

 

●Compreensão 
escrita 

 

 

 

 

 

 

●Interação e 
produção oral 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Compreender um discurso 
fluido dentro das áreas 
temáticas apresentadas, 
integrando a sua experiência e 
mobilizando conhecimentos 
adquiridos em outras 
disciplinas. 
 
 
 

Ler e compreender diversos 
tipos de texto, dentro das áreas 
temáticas apresentadas, 
recorrendo, de forma 
adequada, à informação visual 
disponível.  
 

 

 

Interagir, participando em 
discussões, no âmbito das 
áreas temáticas. 
 
Exprimir-se de forma clara 
sobre as áreas temáticas 
apresentadas.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conhecedor/Sabedor/ 

Culto/Informado 
(transversal às áreas)  

 

Questionador (A, B, D, 
F)  

Crítico/Analítico (A, B, 
F, H)  

Responsável/Autóno-
mo (transversal às 
áreas) 

 

 
Questionador (A, B, D, 
F)  

 

Crítico/Analítico (A, B, 
F, H)  

 
 
 
 
 
 
Comunicador (A, B, D, 
E, F, J)  

Participativo/Colabora
dor (B, C, D, E) 

Crítico/Analítico (A, B, 
C, D, E)  

Indagador/Investigad
or (A, C, D, E, F, I) 
 
Sistematizador/Orga
niza-dor (A, B, C, E, 
F, I)  
 
Criativo (A, C, D, E, 
H, J) 
  
 

 

 

 

 

Audição e visualização de documentos, preferencialmente em suportes 
digitais, para:  

ativação de conhecimentos prévios (para facilitar a compreensão, 
reconhecimento e interpretação de linguagens simbólicas);  

identificação, correspondência, verificação e compreensão da informação;  

desenvolvimento de processos de dedução ou inferência de sentido; 

 incentivo à procura e aprofundamento de informação;  

autoavaliação de desempenho e autorreflexão (pontos fortes e pontos fracos). 

 

Leitura de documentos autênticos ou pedagogicamente adaptados, para: 

• formulação, confirmação e/ou reformulação de hipóteses perante uma 
situação;  

• reconhecimento de diferentes tipos de texto e suas caraterísticas; 

• análise de textos em suportes variados com diferentes pontos de vista, 
concebendo e sustentando um ponto de vista próprio;  

• identificação de pontos fortes e áreas de melhoria 

 

 

 

Participação em simulações integradas em projetos disciplinares ou 
interdisciplinares. 

Interação com o professor e pares, utilizando expressões/frases relacionadas 
com as áreas temáticas/ situacionais em estudo. 

Adequação do discurso à situação de comunicação. 

Participação em roleplays, em simulações de entrevistas. 

Reconhecimento de diferentes padrões de entoação, pronúncia, acentuação. 

Reformulação do trabalho individual a partir do feedback do professor e dos 
pares. 

Pesquisa com base em critérios e com autonomia progressiva.  

Identificação de informações específicas em diversos suportes. 

Elaboração de planos e esquemas e respetiva apresentação em suporte 
digital. 

Apresentação de trabalhos disciplinares ou interdisciplinares. 

 

 

Instrumentos de 
avaliação: 

 

Testes de avaliação 
escrita 
 
 
Testes de avaliação 
da compreensão oral 
 
 
Exercícios de 
interação e produção 
oral 
 
 
Exercícios de 
interação e produção 
escrita 
 
 
Grelhas de registo de 
informação 
 
 
 
 Observação  
Direta:  
 
pontualidade, 
assiduidade, 
comportamento, 
atenção/ 
concentração, 
participação, 
empenho, 
qualidade do trabalho 

efetuado na aula. 
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UFCD 0358 – ATENDIMENTO NO SERVIÇO PÓS-VENDA 67 TEMPOS DE 45 MINUTOS (50 HORAS) 

DOMÍNIOS/ SUBDOMÍNIOS 
CONTEÚDOS 

APRENDIZAGENS 
ESSENCIAIS 

Áreas de 
Competências do 

Perfil do Aluno por 
domínio* 

AÇÕES ESTRATÉGICAS**/ METODOLOGIAS / INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÂO 
TL 

●Interação e 
produção  
escrita 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Competência 
Intercultural 

Reconhecer 
realidades 
interculturais 
distintas 

 

 

 

 

Competência 
estratégica 

●Colaborar em 
pares e em 
grupo 

 

 

Planificar e elaborar uma 
atividade de escrita de 
acordo com o tipo e função 
do texto e o seu destinatário, 
dentro das áreas temáticas 
apresentadas, integrando a 
sua experiência e 
mobilizando conhecimentos 
adquiridos em outras 
disciplinas. 
 
 
 
 

 
Desenvolver a consciência do 
seu universo sociocultural e 
como este se relaciona com os 
universos culturais dos outros. 
 
 

 

 

 

 

Participar em atividades de par 
e grupo, revelando inteligência 
emocional em situações 
conhecidas; interagir com o 
outro, pedindo clarificação 
e/ou repetição, aceitando 
feedback construtivo para 
atingir o objetivo proposto. 

 

 

 

Indagador/Investiga-
dor (A, C, D, E, F, I)  

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

Sistematizador/Organi
-zador (A, B, C, E, F, I)  

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

 
Participativo/Colabora-
dor (B, C, D, E) 
Crítico/Analítico (A, B, 
E, H) 

 Criativo (A, C, D, E, 
H, J)  

 

 

 
Responsável/ 
Autónomo/ Cuidador 
de si e do outro 
(B, C, D, E, F, G, I, J) 

Reformulação do trabalho individual ou de grupo, a partir do feedback do 
professor e dos pares. 

 

 

Redação de textos adequados às tarefas propostas, utilizando uma linguagem 
e um registo apropriados. 

Reformulação do trabalho individual ou de grupo, a partir do feedback do 
professor e dos pares. 

Realização de tarefas de pesquisa, seleção e organização de informação com 
recurso a fontes diversas. 

Elaboração de pequenos textos. 

Reformulação do trabalho individual ou de grupo, a partir do feedback do 
professor e dos pares. 

Auto e heteroavaliação. 

 

 

 

 

 

 

 

Identificação e confronto de ideias e perspetivas culturais distintas, de 
incidência local, nacional ou global, com recurso a aplicações tecnológicas. 

Reconhecimento da dimensão sociolinguística/cultural dos textos em análise 

 

 

 

 

 

 

Pesquisa com base em critérios, com autonomia progressiva. 

Realização de tarefas de planificação, revisão, monitorização e síntese. 

Mobilização de conhecimentos linguísticos e linguagens não-verbais. 

Participação em projetos disciplinares e interdisciplinares.  

Contratualização de tarefas. 
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UFCD 0358 – ATENDIMENTO NO SERVIÇO PÓS-VENDA 67 TEMPOS DE 45 MINUTOS (50 HORAS) 

DOMÍNIOS/ SUBDOMÍNIOS 
CONTEÚDOS 

APRENDIZAGENS 
ESSENCIAIS 

Áreas de 
Competências do 

Perfil do Aluno por 
domínio* 

AÇÕES ESTRATÉGICAS**/ METODOLOGIAS / INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÂO 
TL 

Adoção de estratégias de reformulação do trabalho, individualmente ou em 
grupo, a partir do feedback do professor e dos pares. 

Leitura de diferentes tipos de textos e em diferentes suportes. 

 

Testes de Avaliação escrita e correção 3x45 min 

Avaliação da expressão oral 3x45 min 

Testes de avaliação de compreensão oral 1x45 min 

Auto e heteroavaliação 1x45 min 

  
* O Quadro 1 explicita os descritores que foram selecionados para cada área de competência do Perfil do Aluno à Saída da Escolaridade Obrigatória (PA).  
**O ensino-aprendizagem nos diferentes domínios deve mobilizar as ações estratégicas previstas nas aprendizagens essenciais.



 

Descritores operativos das áreas de competências do Perfil do Aluno à saída da Escolaridade Obrigatória na disciplina de Inglês / Comunicar em Inglês 

Quadro 1 

Áreas de competências do 
PA 

Descritores operativos 

A 
Linguagens e 

textos 

• Utiliza diferentes linguagens e símbolos.  

• Aplica-as aos diferentes contextos de comunicação.  
• Domina capacidades nucleares de compreensão e de expressão. 

 
B 

Informação e 
comunicação 

• Valida e mobiliza informação.  

• Transforma a informação em conhecimento.  
• Colabora em diferentes contextos comunicativos. 

 
C 

Raciocínio e 
resolução de 
problemas 

• Interpreta, planeia e conduz pesquisas.  

• Gere projetos e toma decisões para resolver problemas.  
• Constrói produtos e conhecimento. 

D 
Pensamento crítico 

e pensamento 
criativo 

•    Pensa, observa, analisa e argumenta. 

E 
Relacionamento 

interpessoal 
•    Coopera e partilha. 

 
F 

Desenvolvimento 
pessoal e 

autonomia 

• Relaciona conhecimentos, emoções e comportamentos.  
• Consolida e aprofunda competências.  
•    É responsável e autónomo.  

 
G 

 
Bem-estar, saúde e 

ambiente 

• Adota comportamentos que promovem a saúde, o bem-estar e o respeito pelo 
ambiente.  

•   Manifesta consciência e responsabilidade ambiental e social.  

H 
Sensibilidade 

estética e artística 

•  Reconhece, experimenta, aprecia e valoriza as diferentes manifestações 
culturais.  

 
I 

Saber científico, 
técnico e 

tecnológico 

•   Compreende processos e fenómenos científicos e tecnológicos e executa 
operações técnicas.  

 
J 

Consciência e 
domínio do corpo 

• Realiza atividades, domina a capacidade percetivo-motora e tem consciência 
de si próprio a nível emocional, cognitivo, psicossocial, estético e moral.  

 

 


