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FICHA DE TRABALHO Nº1 
Área: Sociedade, Tecnologia e Ciência 

NÚCLEO GERADOR 1: EQUIPAMENTOS E SISTEMAS TÉCNICOS 

Domínio de Referência 3 

• Actuar enquanto utilizador informado e consumidor responsável de equipamentos e sistemas técnicos, reconhecendo a 
diversidade de instituições, competências e relações de poder que existem nesta área, nas sociedades contemporâneas. 
• Actuar com base em conhecimentos técnicos no relacionamento com fabricantes, vendedores e fornecedores, em questões sobre 
garantias, qualidade dos produtos e dos serviços prestados, etc. 
• Actuar recorrendo a fundamentos científicos, em particular a modelos matemáticos nas tomadas de decisão sobre equipamentos 
e sistemas técnicos com vista à defesa de direitos dos consumidores. 
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VALIDAÇÃO 

 

Nome: ______________________________________________ Turma: _____ Nº: _____ 

 
Saberes, Poderes e 

Instituições 
Utilizadores, Consumidores 

e Reclamações Domínio de Referência 3 

 
Data ___/___/___ 

TEMPO PREVISTO PARA A ACTIVIDADE: 2 módulos de 45 minutos. 

 

 Na loja onde a D.ª Carla trabalha nem sempre as coisas correm pelo melhor. Por 

vezes acontecem “acidentes” e é necessário corrigir as situações, quando isso é 

possível. Mas outras vezes são os clientes que decidem que, apesar de tudo ter sido 

feito da melhor maneira possível, reclamar é a melhor solução. Cada pessoa tem a sua 

opinião e as suas ideias. Não é possível todos concordarem com o mesmo, a toda a hora 

e a todos os momentos. Umas vezes as pessoas têm razão e outras não. Mas o direito a 

reclamar é um direito que cada consumidor tem e que deve exercer sempre que 

considere necessário. 

 

 Questão 

 Na sua condição de consumidor elabore de modo resumido e fundamentado uma carta de 

reclamação relativamente a um produto que tenha adquirido. A carta deve conter os seguintes itens: 

• Identificação do remetente (quem escreve a carta) e do destinatário (a quem é dirigida a carta); 

• Menção da data e local de envio; 

• Descrição da situação sobre a qual se está a reclamar; 

• Exposição clara do que se pretende; 

• Referência a documentos em anexo (caso existam); 

• Assinatura. 

CONSTRUA a sua carta com o mínimo de 150 palavras mas nunca excedendo as 250. BOM TRABALHO! 

  
                    


