
 

 

 

 
 

Planificação/Critérios 
Ano Letivo 2021/2022 

 

Nível de Ensino: Secundário  Disciplina:  C P V  Ano: 3º  Curso: Profissional 

 

Planificação Anual 

Semestre Módulo Conteúdos Programáticos/Domínios Tempos letivos 

1.º 

 
 
 
 
 
 
Introdução ao Vitrinismo 

 
● História de vitrinismo 
     Origem 
     Âmbito do vitrinismo 
     Cenário atual 
●  A vitrina como ferramenta de comunicação 
     Mensagem 
     Função 
     Definição estética 
     Composição da vitrina 
● Definição de produto 
● Definição de empresa 
● Definição de público alvo 
 

 
 
 
 
 
30 

1.º/2.º 

 
 
 
 
Técnicas de Vitrinismo 

 
Técnicas de exposição 
    Espaço de exposição 
    Caraterísticas do espaço 
    Elementos de exposição 
    Processo de exposição 
Iluminação 
    Frontal 
    Lateral 
    Direcionais cruzadas 
● Cor 
    Teoria da cor 
    Perceção da cor 
    Simbologia da cor 
● Utilização do espaço tridimensional 
    Ponto de focagem 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
30 



 

     
Simetria/Assimetria 
    Poluição visual 
● Materiais 
    Seleção e utilização de materiais 
    Técnicas de aplicação 
● Orçamento 

 

Critérios de Avaliação/Ponderação 

Em cada descritor a avaliação é feita tendo em conta os níveis seguintes: 

Ainda está longe de um 
desempenho razoável 

Ainda não desempenha 
razoavelmente 

Desempenha 
razoavelmente 

Desempenha bem Desempenha plenamente 

Insuficiente Suficiente Bom Muito Bom 

Até 19% Entre 20% e 46% Entre 47% e 69% Entre 70% e 89% Entre 90% e 100% 

 

Módulos Descritores 
Instrumentos de 

Avaliação 

 
Introdução ao Vitrinismo 

Compreender a história e o âmbito do vitrinismo. 
1. Perceber o papel da montra como ferramenta de comunicação. 
2. Identificar a utilização e os principais objetivos de uma montra. 
3. Reconhecer a importância da estética e do equilíbrio na conceção de uma 

montra. 
4. Explicar a composição da montra. 
5. Reconhecer a estratégia da empresa e o seu posicionamento e a sua importância e 

reflexo na montra. 
6. Identificar os potenciais produtos a utilizar na montra. 
7. Identificar e analisar o público-alvo na envolvente e a sua importância para a 

conceção da montra. 
8. Dominar capacidades nucleares de compreensão e de expressão nas modalidades 

oral, escrita, visual e multimodal. 

9. Utilizar e dominar instrumentos diversificados para pesquisar, descrever, avaliar, 

validar e mobilizar informação, de forma crítica e autónoma, verificando 

diferentes fontes documentais e a sua credibilidade; 

10. Interpretar informação, planear e conduzir pesquisas; 

11. Interagir com tolerância, empatia e responsabilidade e argumentar, negociar e 

aceitar diferentes pontos de vista, desenvolvendo novas formas de estar, olhar e 

 

 

 

 

Fichas de trabalho. 

Testes de avaliação. 

Trabalhos de pesquisa 

orientada, utilizando as TIC 

(recolha, leitura, 

organização e mobilização 

de informação). 



 

participar na sociedade. 
 

 

Apresentações orais formais 

dos projetos realizados. 

Planificação e produção de 

relatórios. 

Auto-avaliação. 

 

 

 

 

 

 

 
Técnicas de Vitrinismo 
 

 
Compreender as principais técnicas de exposição. 

1. Reconhecer a importância do espaço nas técnicas de exposição. 
2. Identificar os principais fatores do processo de exposição. 
3. Perceber o papel e função da iluminação na montra. 
4. Identificar as técnicas de iluminação mais adequadas perante situações 

hipotéticas. 
5. Explicar a influência da cor na identificação e posicionamento da montra. 
6. Explicar os fatores de identificação pela cor. 
7. Definir pontos focais e centros óticos num dado espaço. 
8. Reconhecer o equilíbrio na conceção de uma montra. 
9. Identificar e selecionar materiais. 
10. Conhecer os principais elementos de comunicação gráfica. 
11. Saber aplicar as várias técnicas de exposição. 
12. Reunir elementos de orçamentação. 
13. Apresentar orçamentos. 
14. Dominar capacidades nucleares de compreensão e de expressão nas modalidades 

oral, escrita, visual e multimodal. 

15. Utilizar e dominar instrumentos diversificados para pesquisar, descrever, avaliar, 

validar e mobilizar informação, de forma crítica e autónoma, verificando 

diferentes fontes documentais e a sua credibilidade; 

16. Interpretar informação, planear e conduzir pesquisas; 

17. Interagir com tolerância, empatia e responsabilidade e argumentar, negociar e 

aceitar diferentes pontos de vista, desenvolvendo novas formas de estar, olhar e 

participar na sociedade. 

 

Notas: 

- A avaliação é sempre formativa, com exceção da avaliação do final de módulo, que é sumativa e que resulta de um juízo globalizante por módulo. 


