
   

 ASSISTENTE DE LOJA 

   

ASSISTENTE DE LOJA 
 

 

DESCRIÇÃO DO 

TRABALHO 
  

UNIDADE DE ENSINO 

Aviso Legal*: 

Este projeto foi financiado com o apoio da Comissão Europeia. Este documento reflete apenas as opiniões dos autores, e a Comissão 

não pode ser responsabilizada por qualquer uso que possa ser feito das informações nele contidas. 



   

 ASSISTENTE DE LOJA 

 

Conteúdo:  
1 DESCRIÇÃO DO TRABALHO ............................................................ Error! Bookmark not defined. 

2 OBJETIVOS GERAIS ............................................................................ Error! Bookmark not defined. 

2.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS/ALGUMAS AÇÕES A DESEMPENHAR .................................... 4 

3 COMPETÊNCIAS ADESENVOLVER ................................................................................................. 5 

3.1 COMPETÊNCIAS OCUPACIONAIS ........................................................................................ 5 

3.2 COMPETÊNCIAS SOCIAIS ....................................................................................................... 5 

4 AÇÕES-TAREFAS ............................................................................................................................... 6 

4.1 AÇÃO 1 – DOBRAR ROUPAS .................................................................................................. 8 

4.1.1 O QUE É ESTA AÇÃO? ..................................................................................................... 9 

4.1.2 PEQUENAS TAREFAS .......................................................... Error! Bookmark not defined. 

4.1.3 EXERCÍCIOS ..................................................................................................................... 14 

4.1.4 SITUAÇÕES IMPREVISTAS QUE PODEM ACONTECER NESTA AÇÃO OU PERFIL 15 

4.1.5 ATIVIDADES DE REALIDADE VIRTUAL .......................................................................... 17 

4.2 AÇÃO 2 – PENDURAR ROUPAS ............................................................................................ 18 

4.2.1 O QUE É ESTA AÇÃO? ................................................................................................... 19 

4.2.2 PEQUENAS TAREFAS .......................................................... Error! Bookmark not defined. 

4.2.3 EXERCÍCIOS ..................................................................................................................... 23 

4.2.4 SITUAÇÕES IMPREVISTAS QUE PODEM ACONTECER NESTA AÇÃO OU PERFIL 24 

4.2.5 ATIVIDADES DE REALIDADE VIRTUAL .......................................................................... 26 

4.3 AÇÃO 3 – COLOCAR AS ETIQUETAS NAS ROUPAS ........................................................ 27 

4.3.1 O QUE É ESTA AÇÃO? ................................................................................................... 28 

4.3.2 PEQUENAS TAREFAS .......................................................... Error! Bookmark not defined. 

4.3.3 EXERCÍCIOS ..................................................................................................................... 31 

4.3.4 SITUAÇÕES IMPREVISTAS QUE PODEM ACONTECER NESTA AÇÃO OU PERFIL 33 

4.3.5 ATIVIDADES DE REALIDADE VIRTUAL .......................................................................... 34 

4.4 AÇÃO 4 – COLOCAR AS ROUPAS NA LOJA .................................................................... 35 

4.4.1 O QUE É ESTA AÇÃO? ................................................................................................... 36 

4.4.2 PEQUENAS TAREFAS .......................................................... Error! Bookmark not defined. 

4.4.3 EXERCÍCIOS ..................................................................................................................... 40 

4.4.4 SITUAÇÕES IMPREVISTAS QUE PODEM ACONTECER NESTA AÇÃO OU PERFIL 42 



   

 ASSISTENTE DE LOJA 

4.4.5 CONTEÚDO DE REALIDADE VIRTUAL........................................................................... 43 

4.5  AÇÃO 5 – PREPARAR E LIMPAR O PROVADOR .............................................................. 44 

4.5.1 O QUE É ESTA AÇÃO? ................................................................................................... 45 

4.5.2 PEQUENAS TAREFAS .......................................................... Error! Bookmark not defined. 

4.5.3 EXERCÍCIOS ..................................................................................................................... 49 

4.5.4 SITUAÇÕES IMPREVISTAS QUE PODEM ACONTECER NESTA AÇÃO OU PERFIL 50 

4.5.5 ATIVIDADES DE REALIDADE VIRTUAL .......................................................................... 51 

 



 

4 
  

ASSISTENTE DE LOJA 

1 DESCRIÇÃO DO TRABALHO 
 

Pode ser Assistente de Loja qualquer pessoa que goste de trabalhar numa loja. 

O trabalho inclui tarefas como preparar as roupas para vender, substituir roupas 

nas prateleiras e cuidar da loja. 

Este tipo de trabalho pode ser 

desempenhado num pequeno 

estabelecimento onde se levam roupas em 

segunda mão e onde são colocadas à 

venda (e vendidas). O empregado 

também pode trabalhar em pequenas 

lojas que tem outro tipo de mercadoria, por 

exemplo, pequenas lojas com sapatos, 

roupas, lembranças ou serviço de limpeza 

de roupas. 

 

2 OBJETIVOS GERAIS 
 

Os objetivos principais são: preparar as roupas para venda e cuidar da loja. É 

importante que tudo fique em ordem, que a loja esteja limpa e tenha bom 

aspecto para que o cliente fique satisfeito. 

2.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS/ALGUMAS AÇÕES A SEREM 

DESEMPENHADAS 
 

 Preparar os produtos para venda. 

 Dobrar diferentes tipos de roupas. 

 Pendurar diferentes tipos de roupas. 

 Cuidar da loja. 

 Escrever as etiquetas e colocá-las nas roupas. 

 Separar as roupas e encontrar o seu lugar na loja. 

 Preparar o provador. 
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3 COMPETÊNCIAS A DESENVOLVER 
 

O que é a competência? A competência é a capacidade para fazer algo 

bem e com eficiência. É crucial que o assistente de loja adquira algumas delas. 

Para este tipo de trabalho são importantes dois tipos de competências. As 

competências ocupacionais são importantes para a tarefa de trabalho, saber 

como se deve fazer algo e as competências sociais são importantes enquanto 

se comunica com alguém.   

3.1 COMPETÊNCIAS OCUPACIONAIS 
 

 Ter uma boa aparência e cuidar da higiene 

pessoal. 

 Boa organização especial, para saber onde é 

o lugar das coisas.  

 Ser metódico e ter cuidado com os materiais 

de trabalhos. 

 Ser responsável. 

 Capacidade para trabalhar sem supervisão. 

 Pontualidade no cumprimento dos horários. 

 Conseguir seguir as ordens do(s) superior (es). 

 Admitir erros.  

3.2 COMPETÊNCIAS SOCIAIS 
  

 Boas capacidades no atendimento a clientes. 

 Ajudar os clientes. 

 Manter o contacto visual (com o cliente e o supervisor). 

 Conseguir concentrar-se (tanto quando trata das roupas e quando 

comunica com os clientes). 

 Ser amigável. 
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4 AÇÕES - 

TAREFAS 
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Neste capítulo, vai aprender a desempenhar diferentes tarefas que são 

importantes. 

AÇÕES RELEVANTES PARA ESTE TRABALHO SÃO: 

 DOBRAR ROUPAS 

 PENDURAR ROUPAS 

 COLOCAR A ETIQUETA NAS ROUPAS 

 COLOCAR AS ROUPAS NA LOJA 

 PREPARAR E LIMPAR O PROVADOR 

 

Agora, cada ação é explicada em detalhe incluindo as suas pequenas tarefas 

principais. 
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4.1 AÇÃO 1 

– DOBRAR 

ROUPAS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

CADERNO DE 

TRABALHO 
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4.1.1 O QUE É ESTA AÇÃO? 
 

Em todas as lojas há um local para roupas dobradas por isso é importante saber 

dobrar as roupas. Aqui vamos aprender o procedimento de como dobrar 

diferentes tipos de roupa. Para melhor compreensão, tudo é explicado com 

pequenas tarefas e mostrado com imagens.    

 

4.1.2 PEQUENAS TAREFAS 
 

Se queres dobrar as roupas corretamente, deves desempenhar as pequenas 

tarefas seguintes: 

a) Pega na T-shirt e coloca-a em cima da mesa (coloca a T-shirt em cima 

da mesa. É importante que a alinhes/estiques). 

b) Pega no modelo e coloca-o na T-shirt (coloca o modelo no meio da T-

shirt, junto da gola). 

c) Dobra a T-shirt (primeiro pega numa manga e dobra-a nas costas. Agarra 

a T-shirt pelo ombro e pelo fim da manga, dobra-a onde está o modelo. 

Depois faz o mesmo com a outra manga. No fim agarra a borda inferior 

da T-shirt e dobra-a ao meio). 

d) Retira o modelo (agarra o modelo pelo canto e retira-o. tem cuidado 

para não desdobrares a T-shirt). 

e) Pega nas calças e coloca-as em cima da mesa (pega nas calças e 

deita-as na mesa. É importante que as alinhes/estiques). 

f) Dobra as calças (primeiro dobra uma perna das calças sobre a outra, 

depois dobra as calças ao meio ou em três partes dependendo do 

espaço). 
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A seguir, tens um exemplo com imagens para poderes ver em que consiste 

cada uma destas pequenas tarefas.  

Pega na T-shirt e 

coloca-a em cima da 

mesa (coloca a T-shirt 

em cima da mesa. É 

importante que a 

alinhes/estiques).  

 

 

 

 

Pega no modelo e 

coloca-o na T-shirt 

(coloca o modelo no 

meio da T-shirt, junto da 

gola).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Dobra a T-shirt (primeiro 

pega numa manga e 

dobra-a nas costas. 

Agarra a T-shirt pelo 

ombro e pelo fim da 

manga, dobra-a onde 
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está o modelo. Depois 

faz o mesmo com a 

outra manga. No fim 

agarra a borda inferior 

da T-shirt e dobra-a ao 

meio). 

 

Retira o modelo (agarra 

o modelo pelo canto e 

retira-o. tem cuidado 

para não desdobrares 

a T-shirt). 

 

 

Pega nas calças e 

coloca-as em cima da 

mesa (pega nas calças 

e deita-as na mesa. É 

importante que as 

alinhes/estiques). 
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Dobra as calças 

(primeiro dobra uma 

perna das calças sobre 

a outra, depois dobra 

as calças ao meio ou 

em três partes 

dependendo do 

espaço). 
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PARA MELHOR COMPREENSÃO: 

1. Aqui viste como dobrar T-shirts e Calças, talvez seja necessário dobrar 

diferentes tipos de roupas.  

2. Se quiseres dobrar uma camisola, podes repetir o procedimento para a T-

shirt. 

3. Não é necessário utilizar o modelo.  

 

É MUITO IMPORTANTE DOBRAR BEM AS ROUPAS.  

SE AS ROUPAS NÃO ESTIVEREM BEM DOBRADAS, DOBRA-AS OUTRA VEZ.  

 

 

 
NÃO TE 

ESQUEÇAS! 
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4.1.3 EXERCÍCIOS 
 

EXERCÍCIO 1 – QUAL É A PEÇA DE ROUPA NA IMAGEM? 

Diz e escreve qual é a peça de roupa que vês na imagem. Podes dobra-la ou 

não? (Utiliza a linha por baixo da imagem) (OBSERVAÇÃO: em alternativa, o 

instrutor ajuda na escrita dos nomes) 
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EXERCÍCIO 2 - ASSINALA SIM OU NÃO: MODIFICA OS TEXTOS  

Sim ou não? Lê as seguintes frases e assinala SIM se está bem ou NÃO se está 

mal. 

 

 

SIM NÃO 

Se eu errar não preciso de dizer a ninguém.   

Para dobrar uma T-shirt posso usar o 

modelo. 

  

Não há problema se as roupas não estão 

bem dobradas.  

  

Se queremos dobrar a camisola, é só repetir 

o procedimento para a T-shirt. 

  

 

4.1.4 SITUAÇÕES INESPERADAS QUE PODEM ACONTECER NESTA AÇÃO OU PERFIL  
 

1. Ter uma peça de roupa 

que é difícil dobrar. 

 

O QUE PODEMOS FAZER? 

Nesse caso: Podemos pedir 

ajuda ao supervisor. 

 

 

2. Se não dobramos bem as roupa. 

 

O QUE PODEMOS FAZER? 

Nesse caso: Dobramos as roupas 

outra vez.  
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3. Se tivermos roupas em mau estado. 

 

 

O QUE PODEMOS FAZER? 

Nesse caso: Se as roupas 

estão em mau estado, 

temos que as colocar de 

lado. Não estão 

adequadas para vender.  

 

 

 

 

  



 

17 
  

ASSISTENTE DE LOJA 

4.1.5 ATIVIDADES 

DE REALIDADE 

VIRTUAL 
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4.2 AÇÃO 2 – 

PENDURAR 

ROUPAS 
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4.2.1 O QUE É ESTA AÇÃO? 

 

Em todas as lojas, há muito espaço para roupas penduradas, por isso é muito 

importante saber pendurar roupas. Aqui, vais aprender o procedimento de 

como pendurar diferentes tipos de roupas. Para melhor compreensão, tudo é 

explicado com pequenas tarefas e mostrado com imagens. 

 

4.2.2 PEQUENAS TAREFAS 
 

Se queres pendurar as roupas da maneira correcta, deves desempenhar as 

pequenas tarefas seguintes: 

a) Pega na camisa (pega na camisa e desabotoa os botões). 

b) Pega no cabide para camisas (precisas de pegar no cabide para 

camisas) 

c) Pendura a camisa (com uma mão, agarra a camisa pelo ombro e com a 

outra mão agarra o cabide. Coloca o cabide na manga, depois coloca 

o cabide na outra manga. Pendura o cabide nalgum lugar e abotoa os 

botões todos). 

d) Pega na saia (pega na saia e segura-a direita). 

e) Pega no cabide para saias (precisas do cabide para saias). 

f) Pendura a saia (com uma mão, agarra a saia e com a outra o cabide. 

Abre o clip e aperta a saia de um lado e depois do outro). 
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A seguir, tens um exemplo com imagens para poderes ver em que consiste 

cada uma destas pequenas tarefas. 

Pega na camisa (pega 

na camisa e desabotoa 

os botões). 

 

 

 

 

Pega no cabide para 

camisas (precisas de 

pegar no cabide para 

camisas) 

 

 

 

Pendura a camisa (com 

uma mão, agarra a 

camisa pelo ombro e 

com a outra mão 

agarra o cabide. 

Coloca o cabide na 

manga, depois coloca 

o cabide na outra 

manga. Pendura o 

cabide nalgum lugar e 

abotoa os botões 

todos) 
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Pega na saia (pega na 

saia e segura-a direita). 

 

 

 

 

 

Pega no cabide para 

saias (precisas do 

cabide para saias). 

 

 

 

Pendura a saia (com 

uma mão, agarra a 

saia e com a outra o 

cabide. Abre o clip e 

aperta a saia de um 

lado e depois do outro). 
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PARA MELHOR COMPREENSÃO: 

1. Podes utilizar dois tipos de cabides. É importante escolher o certo. 

2. Aqui podes ver como pendurar a camisa e a saia, talvez seja necessário 

pendurar diferentes tipos de roupas.  

3. Se quiseres pendurar casacos e casacos e lã, podes repetir o 

procedimento para a camisa. 

4. Se quiseres pendurar lenços ou roupas semelhantes, podes repetir o 

procedimento para a saia.  

 

É MUITO IMPORTANTE ESCOLHER O CABIDE CERTO. DEVES SABER QUE TIPO DE 

CABIDE UTILIZAR PARA DIFERENTES TIPOS DE ROUPAS.  

 

 

NÃO TE 

ESQUEÇAS! 
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4.2.3 EXERCÍCIOS 
 

EXERCÍCIO 1 – O QUE DEVE FICAR JUNTO? 

Liga os itens que ficam bem juntos. Escolhe a imagem do lado esquerdo e liga-

a com a imagem do lado direito que lhe pertence. (OBSERVAÇÃO: escolhe o 

cabide certo para diferentes tipos de roupa).  
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EXERCÍCIO 2 – COMO FAZER? 

Associa imagens com a descrição da ação que lhe corresponde.  

Pega no cabide para a 

camisa.  

 

Com uma mão, agarra a 

camisa pelo ombro e com a 

outra mão, agarra o cabide. 

Coloca o cabide na manga.  

 

 

Abre o clip e aperta a saia de 

um lado e depois o outro.  

 

 

Pega na saia.  

 

 

4.2.4 SITUAÇÕES INESPERADAS QUE PODEM ACONTECER NESTA AÇÃO OU PERFIL 
 

1. Ter roupas em mau estado. 

 

O QUE PODEMOS FAZER? 

Nesse caso: Se as roupas 

estão em mau estado, 

temos que as colocar de 

lado. Não estão 

adequadas para vender. 
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2. Se partimos o cabide. 

 

O QUE PODEMOS FAZER? 

Nesse caso: Se partimos o 

cabide, temos que o 

colocar de lado e usar 

outro. 

 

3. Se não sabemos que 

cabide usar. 

 

O QUE PODEMOS FAZER? 

Nesse caso: Podemos usar uma lista ou perguntar ao supervisor. 

  

UTILIZAMOS ESTE CABIDE PARA: 

 

 Saias 

 Lenços 

 Calças 

 

UTILIZAMOS ESTE CABIDE PARA: 

 

 Camisas 

 Casacos  

 Blusões 
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4.2.5 ATIVIDADES 

DE REALIDADE 

VIRTUAL
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4.3 AÇÃO 3 

– COLOCAR 

ETIQUETAS NA 

ROUPA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

CADERNO DE 

TRABALHO 
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4.3.1 O QUE É ESTA AÇÃO? 

 

 

Todas as roupas na loja devem ter etiquetas com preços, é assim importante 

saber como escrever e junta-las à roupa. Aqui, vais aprender o procedimento 

de como fazer e colocar etiquetas nas roupas. Para melhor compreensão, tudo 

é explicado com pequenas tarefas e mostrado com imagens. 

4.3.2 PEQUENAS TAREFAS 
 

Se queres aprender como fazer e colocar etiquetas numa peça de roupa 

deves desempenhar as seguintes pequenas tarefas: 

a) Escreve na etiqueta (pega numa etiqueta apropriada e escreve o preço 

e nome da roupa. Se necessitares de ajudar utiliza a lista de preços). 

b) Prepara o aplicador e etiquetas (retira a agulha de protecção com 

cuidado e volta a colocar o aplicador em cima da mesa). 

c) Procura o local apropriado para colocar a etiqueta (pega nas roupas e 

procura o sitio apropriado para colocar a etiqueta) 

d) Agarra a etiqueta e o aplicador 

e)  Coloca a etiqueta na peça de roupa (coloca a etiqueta em frente da 

agulha e empurra a agulha com cuidado através da etiqueta e do 

vestuário, até este tocar a frente do aplicador. Aperta o gatilho todo do 

aplicador e depois larga-o. Puxa a agulha do tecido).
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A seguir, tens um exemplo com imagens para poderes ver em que consiste 

cada uma destas pequenas tarefas. 

Escreve na etiqueta 

(pega numa etiqueta 

apropriada e escreve o 

preço e nome da 

roupa. Se necessitares 

de ajudar utiliza a lista 

de preços). 

 

 

Prepara o aplicador e 

etiquetas (retira a 

agulha de protecção 

com cuidado e volta a 

colocar o aplicador em 

cima da mesa). 

 

 

 

Procura o local 

apropriado para 

colocar a etiqueta 

(pega nas roupas e 

procura o sitio 

apropriado para 

colocar a etiqueta) 
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Agarra a etiqueta e o 

aplicador 

 

 

 

 

 

 

Coloca a etiqueta na 

peça de roupa (coloca 

a etiqueta em frente da 

agulha e empurra a 

agulha com cuidado 

através da etiqueta e 

do vestuário, até este 

tocar a frente do 

aplicador. Aperta o 

gatilho todo do 

aplicador e depois 

larga-o. Puxa a agulha 

do  

 

 

Coloca o aplicador 

onde deve estar (na 

mesa de trabalho) e 

coloca as roupas no 

lugar delas na loja 

tecido.
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PARA MELHOR COMPREENSÃO: 

1. As roupas têm diferentes preços. Se não tens a certeza se o preço está 

certo, utiliza a lista de preços.   

2. Procura o sítio apropriado para a etiqueta. Coloca a etiqueta num sítio 

onde não estrague as roupas.  

 

TEM CUIDADO ENQUANTO UTILIZAS O APLICADOR DE ETIQUETAS. É MUITO 

IMPORTANTE QUE TENHAS CUIDADO. PODES MAGOAR-TE COM A AGULHA.  

 

 

4.3.3 EXERCÍCIOS 
 

EXERCÍCIO 1 – O QUE É QUE PRECISAMOS? 

Do que é que necessitamos para a acção colocar a etiqueta nas roupas? 

Escreve na linha. (OBSERVAÇÃO: o instrutor ajuda com a escrita) 

Colocar a etiqueta nas roupas 

 

NÃO TE 

ESQUEÇAS! 



 

32 
  

ASSISTENTE DE LOJA 

 

EXERCÍCIO 2 – COMO FAZER? 

Associa as imagens com a descrição d ação que lhe corresponde.  

Pega numa etiqueta 

apropriada e escreve o preço 

e o nome das roupas.  

 

Pega na peça de roupa e 

procura o sítio adequado para 

colocar a etiqueta.  

 

Retira a agulha de protecção 

com cuidado e volta a colocar 

o aplicador em cima da mesa.  

 

Coloca a etiqueta na peça de 

roupa.  

 

 

EXERCÍCIO 3 – ONDE COLOCAR A ETIQUETA? 

O instrutor pode trazer diferentes tipos de roupa. Precisas de encontrar o local 

apropriado para colocar a etiqueta.  
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4.3.4 SITUAÇÕES INESPERADAS QUE PODEM ACONTECER NESTA AÇÃO OU PERFIL 
 

1.  Estragar as roupas com a agulha 

 do aplicador. 

 

O QUE PODEMOS FAZER? 

Nesse caso: Primeiro 

afastamos o aplicador 

para não nos magoarmos. 

Depois temos que colocar 

as roupas de parte e avisar 

o supervisor. Não te 

esqueças que devemos ter 

cuidado com o aplicador 

de etiquetas.  

 

2. Se colocarmos a etiqueta 

no sítio errado 

 

O QUE PODEMOS FAZER? 

Nesse caso: Temos que 

cortar a etiqueta e colocá-

la no sítio certo. 

 

3. Se escrevermos o preço errado 

 

O QUE PODEMOS FAZER? 

Nesse caso: Temos que 

cortar a etiqueta e 

escrever uma nova.  

 

4. Se nos magoamos com o 

aplicador 

 

O QUE PODEMOS FAZER? 

Nesse caso: Temos que afastar o  

aplicador e avisar o supervisor.  

Talvez necessitamos de primeiros socorros.  
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4.3.5 ATIVIDADES 

DE REALIDADE 

VIRTUAL 
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4.4 AÇÃO 4 – 

COLOCAR AS 

ROUPAS NA 

LOJA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

CADERNO DE 

TRABALHO 
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4.4.1 O QUE É ESTA AÇÃO? 

 

Em todas as lojas, as roupas estão nos seus lugares, já que a loja deve ter bom 

aspecto e os clientes possam encontrar o que querem. Aqui vais aprender o 

procedimento de como e onde colocar as roupas. Para melhor compreensão, 

tudo é explicado com pequenas tarefas e mostrado com imagens. 

4.4.2 PEQUENAS TAREFAS 

 

Se queres aprender como e onde se devem colocar as roupas na loja, deves 

desempenhar as seguintes tarefas: 

a) Procura o lugar para as T-shirt (procura o lugar disponível na loja). 

b) Arruma as T-shirts por tamanho (arruma as T-shirts por tamanho. Coloca 

os tamanhos maiores por baixo e os mais pequenos por cima). 

c) Procura o lugar para as camisas (procura o lugar das camisas na loja). 

d) Arruma as camisas por cor ou tamanho (procura camisas com cores 

semelhantes e pendura-as juntas, ou arruma por tamanhos, dependendo 

da disposição). 

e) Verifica prateleiras e cabides (verifica todas as prateleiras e cabides se 

todas as roupas estão nos lugares certos). 

 

A seguir, tens um exemplo com imagens para poderes ver em que consiste 

cada uma destas pequenas tarefas. 
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Procura o lugar para as 

T-shirts (procura o lugar 

disponível na loja).  

 

 

 

 

 

Arruma as T-shirts por 

tamanhos (arruma as T-

shirts por tamanho. 

Coloca os tamanhos 

maiores por baixo e os 

mais pequenos por 

cima). 

  

 

 

 

 

Procura o lugar para as 

camisas (procura o 

lugar das camisas na 

loja). 
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Arruma as camisas por 

cor ou tamanho 

(procura camisas com 

cores semelhantes e 

pendura-as juntas, ou 

arruma por tamanhos, 

dependendo da 

disposição). 

 

 

 

Verifica prateleiras e 

cabides (verifica em 

todas as prateleiras e 

cabides se todas as 

roupas estão nos 

lugares certos). 

 

 

 

 

 

PARA MELHOR COMPREENSÃO:  

1. Geralmente as T-shirts e outras roupas que se dobram nas prateleiras 

estão organizadas por tamanhos, do pequeno para o maior. Se não 

sabes o número, podes utilizar uma lista de tamanhos. 

2. As roupas podem ser penduradas por cores ou tamanhos. Organiza-as 

como estão as outras roupas.  

3. Podes encontrar na loja roupas que não estão em boa forma. Retira 

essas roupas da loja. 
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É MUITO IMPORTANTE QUE A LOJA TENHA BOM ASPECTO. TUDO DEVE ESTAR NO 

SEU LUGAR. SE ENCONTARES ROUPAS EM MAU ESTADO, DEVES RETIRÁ-LAS.  

 

 

NÃO TE 

ESQUEÇAS! 
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4.4.3 EXERCÍCIOS 
 

EXERCÍCIO 1 – ESTÁ EM BOM ESTADO? 

Podes ver diferentes tipos de roupas nas imagens. Algumas estão em bom 

estado outras em mau estado. Risca as roupas em mau estado. 
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EXERCÍCIO 2 – QUAIS SÃO TAMANHOS? 

Os tamanhos estão escritos em baixo, ordena os tamanhos do mais pequeno 

para o maior. (OBSERVAÇÃO: será necessária a ajuda do instrutor. Pode ser 

utilizada a lista de tamanhos). 

XS, XXL, M, L, S, XXS, S, L 

 

 

EXERCÍCIO 3 – ASSINALA SIM OU NÃO: MODIFICA OS TEXTOS  

Sim ou não? Lê as seguintes frases e assinala SIM se está bem ou NÃO se está 

mal. 

 

 

 

SIM NÃO 

Se eu errar não preciso de dizer a ninguém.   

S é o tamanho mais pequeno.   

As prateleiras devem ser abastecidas.    

Se eu encontrar roupas em mau estado, 

posso deixá-las na loja. 
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4.4.4 SITUAÇÕES INDESPERADAS QUE PODEM ACONTECER NESTA AÇÃO OU 

PERFIL 

 

1. Quando colocamos as 

roupas na loja descobrimos 

uma prateleira partida 

 

O QUE PODEMOS FAZER? 

Nesse caso: Se a prateleira está 

partida precisamos primeiro de 

colocar as roupas noutra prateleira. 

Depois informamos o nosso supervisor 

porque a prateleira vai precisar de 

ser reparada. 

 

2. Se encontramos uma T-shirt 

de tamanho pequeno 

debaixo de uma T-shirt de 

tamanho maior. 

 

O QUE PODEMOS FAZER? 

Nesse caso: Se encontramos uma T-

shirt tamanho pequeno por baixo da 

T-shirt de tamanho maior, temos que 

ordená-las como deve ser, por 

tamanho. Também precisamos de 

verificar se todas as T-shirts estão 

bem dobradas. Se não estiverem 

bem dobradas precisamos de as 

dobrar outra vez. 

 

3. Se vimos que a prateleira está 

desordenada 

 

O QUE PODEMOS FAZER? 

Nesse caso: Se a prateleira está 

desordenada, temos que dobrar as 

roupas e abastecer a prateleira 
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4.4.5 CONTEÚDO 

DE REALIDADE 

VIRTUAL 
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4.5  AÇÃO 5 – 

PREPARAR E 

LIMPAR O 

PROVADOR 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
CADERNO DE 

TRABALHO 
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4.5.1 O QUE É ESTA AÇÃO? 

 

Em todas as lojas com roupas, tem que haver um provador. Os clientes podem 

experimentar as roupas. É importante que este local esteja preparado e limpo 

para o cliente. Aqui vais aprender a preparar e limpar o provador. Para melhor 

compreensão, tudo é explicado com pequenas tarefas e mostrado com 

imagens. 

4.5.2 PEQUENAS TAREFAS 
 

Se tu queres aprender a preparar e limpar o provador, vais ter que 

desempenhar as seguintes pequenas tarefas: 

 

a) Verifica o provador (quando o cliente deixa o provador, vai verificá-lo. 

Verifica se o cliente deixou lá alguma coisa). 

b) Retira os cabides desnecessários (se encontrares cabides sem roupas, 

coloca-os no lugar para os cabides). 

c) Retira as roupas do provador e coloca-as na mesa de trabalho (retira as 

roupas que encontrares no provador e coloca-as na mesa de trabalho. 

Mais tarde podes colocá-las de volta na loja). 

d) Limpa o provador (verifica se há alguma que não deve estar lá – lixo, 

alguma coisa desaparecida. Tira tudo do provador). 

e) Abre a cortina (certifica-te de que a cortina do provador esta aberta). 
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 A seguir, tens um exemplo com imagens para poderes ver em que consiste 

cada uma destas pequenas tarefas. 

Verifica o provador 

(quando o cliente deixa 

o provador, vai verificá-

lo. Verifica se o cliente 

deixou lá alguma 

coisa). 

 

 

Retira os cabides 

desnecessários (se 

encontrares cabides 

sem roupas, coloca-os 

no lugar para os 

cabides). 

 

 

 

Retira as roupas do 

provador e coloca-as 

na mesa de trabalho 

(retira as roupas que 

encontrares no 

provador e coloca-as 

na mesa de trabalho. 

Mais tarde podes 

colocá-las de volta na 

loja). 
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Limpa o provador 

(verifica se há alguma 

que não deve estar lá – 

lixo, alguma coisa 

desaparecida. Tira tudo 

do provador) 

 

Abre a cortina 

(certifica-te de que a 

cortina do provador 

esta aberta.) 
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PARA MELHOR COMPREENSÃO:  

1. Depois de preparar o provador deves voltar a arrumar na loja todas as 

roupas que encontrares.  

2. Deves dobrar e pendurar as roupas e colocá-las de volta na loja. 

 

É IMPORTANTE QUE O PROVADOR ESTEJA SEMPRE LIMPO E PREPARADO PARA O 

CLIENTE. PRECISAMOS DE O VERIFICAR COM MUITA FREQUÊNCIA. 

 

 

NÃO TE 

ESQUEÇAS! 
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4.5.3 EXERCÍCIOS 
 

EXERCÍCIO 1 – ASSINALA SIM OU NÃO: MODIFICA OS TEXTOS 

Sim ou não? Lê as seguintes frases e assinala SIM se está bem ou NÃO se está 

mal. 

 

 

 

SIM NÃO 

Se eu errar não preciso de dizer a ninguém.   

É importante que o provador  esteja 

sempre limpo e preparado para o cliente. 

  

É suficiente se eu verificar o provador uma 

vez por dia.  

  

Posso deixar cabides desnecessários no 

provador. 

  

 

EXERCÍCIO 2 – COMO LIMPAR O PROVADOR? 

Treina a limpeza do provador. (OBSERVAÇÃO: Com a ajuda do instrutor devem 

ser preparados diferentes cenários).  

 

 

Juntar o link de video?
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4.5.4 SITUAÇÕES INESPERADAS QUE PODEM ACONTECER NESTA AÇÃO OU PERFIL 
 

1. Encontrar um brinco no 

provador. 

 

 

O QUE PODEMOS FAZER? 

Nesse caso: Se encontramos 

um brinco no provador, 

devemos entregá-lo ao 

supervisor. A cliente deve 

voltar para trás a procurá-lo 

quando perceber que o 

perdeu. 

 

2. Se encontramos uma mala 

esquecida pela cliente. 

 

O QUE PODEMOS FAZER? 

Nesse caso: Se encontramos a 

mala esquecida do cliente 

devemos entregá-la ao 

supervisor. Ele vai colocá-la nos 

perdidos. Será armazenada 

até o cliente a vir procurar. 

 

3. Se a cortina da cabine não 

está arrumada como devia 

estar. 

 

O QUE PODEMOS FAZER? 

Nesse caso: Se a cortina 

da cabine não está 

arrumada como devia 

estar, nós arrumamos como 

mostra a imagem. 
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ATIVIDADES 

DE REALIDADE 

VIRTUAL 


