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•Reconhecimento, Validação e Certificação de Competências (RVCC)  
 
• Modalidade formativa dos Centros Qualifica  
 
 
•Habilitação escolar (4.º, 6.º, 9.º e 12.º ano de escolaridade) e/ou com 
uma Certificação Profissional 
 
 

O que é RVCC? 



Etapas do Processo de RVCC 

Áreas do B1, B2 e B3 

› Linguagem e Comunicação 

› Matemática para a Vida 

› Cidadania e Empregabilidade 

› Tecnologias de Informação e 
Comunicação 

 

Áreas do Secundário 

› Cultura, Língua e Comunicação 

› Sociedade, Tecnologia e Ciência 

› Cidadania e Profissionalidade 

 

A 

• Acolhimento 

• Informação e Orientação 

• Diagnóstico 

• Encaminhamento para RVCC 

B 

• Descodificação de cada área 

• História de Vida  

C 

• Formação complementar 

• Reconhecimento de Competências 

 



Candidato 

• É acompanhado por um Técnico de Orientação, 
Reconhecimento, Validação e Certificação de 
Competências (TORVC) 

 

• É acompanhado por formadores das áreas 

 

• Escreve a sua História de Vida 

 

• Incorpora na sua HV evidências 



Referencial de MV (B1, B2, B3) 

4 UNIDADES DE COMPETÊNCIA 

› A  

› Interpretar, Organizar, analisar 
e comunicar informação 
utilizando processos e 
procedimentos matemáticos. 

› B 

› Usar a matemática para 
analisar e resolver problemas e 
situações problemáticas  

› C 

› Compreender e usar conexões 
matemáticas em contexto de 
vida 

› D 

› Raciocinar matematicamente 
de forma indutiva e de forma 
dedutiva 



Partes do Referencial B3 (3ºciclo) 

3A  
 
› A1. Sequencializar as tarefas 
elementares de um projeto. 

› A2. Usar as relações de 
conversão cambial, para proceder 
a operações financeiras habituais. 

› A3. Analisar e interpretar 
criticamente gráficos relativos a 
situações da realidade. 

› A4. Comparar conjuntos de 
dados. 

› (…)  A8  

 

3B 
 
› (…)  B5. Em contexto de vida 
resolver problemas que envolvam 
os conceitos: perímetro, área, 
volume, potenciação e radiciação. 

› B6. Em contexto de vida resolver 
problemas que envolvam números 
expressos em notação científica. 

› B8. Em contexto de vida do 
formando resolver problemas que 
envolvam os conceitos de 
proporcionalidade direta e de 
proporcionalidade inversa. 

 



Descodificação 

3A  
 
› A1. Conseguir escrever as etapas 
de um projeto. Por exemplo se 
pretender fazer obras em casa, 
devo definir o orçamento 
disponível, tirar medidas à casa, 
ver os preços dos materiais e da 
mão-de-obra, fazer os cálculos 
necessários e das compras a 
fazer. Ir registando todos os 
gastos para não fugir ao 
orçamento definido e balizar os 
gastos. 

 

3B 
 
 B5. Determinar a quantidade de 
rede necessária para um terreno.  
Determinar a quantidade de 
ladrilho necessário para o chão 
de uma sala. Determinar o 
volume de uma piscina e calcular 
quantos litros de água é que leva. 



Partes do Referencial B3 (3ºciclo) 

3C  
 › (…) 

› C9. Estabelecer a ligação 
entre conceitos matemáticos e 
conhecimento de 
procedimentos na realização 
de construções geométricas. 

› C10. Reconhecer o conceito 
de semelhança de figuras e 
usar as relações entre 
elementos de figuras com a 
mesma forma. 

› (…)  C13  

 

3D 
 › D1. Inferir leis de formação de 
sequências, numéricas ou 
geométricas, utilizando 
simbologia matemática, 
nomeadamente expressões 
designatórias. 

› (…) 

› D3. Estabelecer conjeturas a 
partir da observação (raciocínio 
indutivo) e testar conjeturas 
utilizando processos lógicos de 
pensamento. 

› (…) D6 



Descodificação 

3C  
 
› C9. Já alguma vez fez um 
canteiro redondo? E elíptico? E 
outros formatos?  Explique 
como fez. 

› C10. Tem uma foto em 
tamanho 10x15. Imagine que 
manda ampliar para um 
tamanho 20x30. Como se 
relacionam os lados 
correspondentes entre a foto 
original e a foto ampliada? 

 

 

 

3D 
 
D1. Explorar uma situação em 
que fale de sequências. Por 
exemplo se fez um depósito a 
prazo qual foi o crescimento 
do investimento ao longo dos 
anos?   

 



EXEMPLOS 
UC 3A 

Interpretar, organizar, analisar e 
comunicar informação 

 
Trabalhos desenvolvidos 
pelos candidatos 









EXEMPLOS 
UC 3B 

Geometria 

 

Trabalhos desenvolvidos 
pelos candidatos 







EXEMPLOS 
 UC 3B 

Proporcionalidade Direta 

 

 
Trabalhos desenvolvidos 
pelos candidatos 







EXEMPLOS 
 UC 3B 

Proporcionalidade Inversa 

Trabalhos desenvolvidos 
pelos candidatos 







EXEMPLOS 
3C 

Notação Científica 

 

Trabalhos desenvolvidos 
pelos candidatos 







EXEMPLOS  
UC 3D 

Progressões 

Raciocínio indutivo e dedutivo 

 

 
Trabalhos desenvolvidos 
pelos candidatos 







 

•Descobre o que cada candidato sabe  
 
•Estabelece a ligação com o referencial 
 
•Auxilia o candidato a expor esses processos e a formalizá-
los  
 
 
 

Formador de cada área 



Perfil do Formador 

› Privilegiar experiências 

› Orientar 

› Questionar 

› Flexibilizar  

› Ser criativo  

› Desconstruir ->construir + formalizar 



› Obrigada! 

 

filipasgf@hotmail.com   

mailto:filipasgf@hotmail.com


› http://www.catalogo.anqep.gov.pt/
boDocumentos/getDocumentos/1
44 pág 69  

 

› http://www.catalogo.anqep.gov.pt/
boDocumentos/getDocumentos/1
44 pág 21-24 

 

› https://www.insignare.pt/pt/1387/
o-que-e-o-processo-de-rvcc 
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