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1 – INTRODUÇÃO  

       O Sistema Educativo Francês 











Para formar cidadãos capazes de se adaptar a um mundo sempre em 
movimento e onde os saberes estão disponíveis na internet, 
hoje é primordial orientar a formação sobre  
a Aquisição de Competências e não mais sobre a Transmissão de Saberes. 

 

 

2- Conceitos e Definições 

O que é uma “Competência” ? 



  

SABER :  

- o Saber = Conhecimento teórico , cultura geral... 

- o Saber Fazer = Execução dominada de um saber e de uma habilidade pratica em 

uma realização específica;  

- o Saber Ser = ligado ao caráter , ao comportamento da pessoa: rigor, respeito, escuta, 

reatividade ...  

 

 

CAPACIDADE :   

Uma capacidade exprime o potencial de um indivíduo em termos combinatórios de 

conhecimentos, saber fazer e comportamentos.  
A Capacidade designa o fato de ser capaz, de ter aptidão para alguma coisa.  
O resultado é observável  



COMPETÊNCIA :  

  

Uma competência é uma capacidade reconhecida e validada a mobilizar e a combinar 
recursos (saberes , saber fazer, comportamentos ) para responder de forma pertinente 
a uma situação profissional normal ou degradada. 
 
Ela é o processo através do qual uma pessoa produz regularmente um desempenho 
adaptado ao contexto. 
Uma competência nunca se reproduz da mesma forma, assim é difícil “imobiliza-la” / 
“fixa-la” em um documento, nem mesmo expressá-la de forma simples.  
Podemos apenas identificar em um momento definido elementos constitutivos da 
competência na execução de atividades definidas.   
 
A Competência é transferível. 
  
 





Saber: Código do transito 
   

Comportamentos:  
- Observar o ambiente,  
- Ser prudente….  

Capacidades: 
- Acelerar,  
- Passar as marchas,  
- Virar o volante,  
- Ligar o pisca … 

Competência:  

 

Dirigir um carro  



3-Escritura dos Referenciais  
    de Diplomas Profissionais 

3.1- OS ATORES  
   
   

As comissões profissionais consultivas (CPC) do ministério da educação nacional são 
instâncias colocadas junto ao ministro da educação, elas emitem pareceres sobre os 
diplomas profissionais. 

    

•  A função das CPC 
 

  As CPC se pronunciam principalmente sobre :  
- As necessidades em diplomas considerando a evolução das profissões; 
elas emitem pareceres sobre a criação , a atualização  ou a supressão dos diplomas 
profissionais, do CAP até o BTS. 
- Os conteúdos dos diplomas profissionais. 

 



• A composição das CPC :  Existe 14 comissões, organizadas por grandes setores. 
   

3e  CPC – Metalurgia (4) 
  Trabalho dos metais - Automóvel, material agrícola e de obras publicas -  
  Eletrotécnica, eletrônica, automação e informática - Aviação 

5e  CPC -  Construção, obras publicas, matérias de construção  
6e  CPC -  Química, bioindústria, meio ambiente, 
7e  CPC -  Alimentação 
8e  CPC -  Profissão da moda e industrias conexas 
10e CPC - Madeira e produtos de madeira 
11e CPC - Transporte, logística, segurança e outros serviços conexos 
12e CPC - Comunicação gráfica e audiovisual 
13e CPC - Artes aplicadas 
15e CPC - Comercialização e distribuição 
16e CPC - Serviços administrativos e financeiros 
17e CPC - Turismo, hotelaria, restaurante 
19e CPC – Cabelereiro, estética e serviços conexos 
20e CPC - Setor sanitário e social, médico-social 



Cada comissão compõe-se de 40 membros divididos em 4 corporações : 
 
   

-  corpo dos empresários ,10 lugares, 

 
-  corpo dos funcionários , 10 lugares  
 

-  corpo dos poderes públicos: inspetores gerais; representantes dos ministérios, 
   representante do centro de estudos e de pesquisas , representante do ministério  
   do trabalho, 
 

-  corpo de pessoas qualificadas: sindicados de professores; associações de pais de     
    alunos; câmara de comercio e da indústria; câmara das profissões;  
    assessores do ensino tecnológico. 



 
• Frequência 
  
 Cada CPC se reuni de 1 até 3 vezes por ano. 

  
 As CPC são renovadas a cada 5 anos 

  

  Para melhor atender às necessidades do setores o prazo de validade de um 

referencial varia de 5 a 10 anos. 

  



• Implicação 
 

A fim de atender melhor às necessidades em competências dos empregos , 

os empresários estão sempre mais envolvidos no processo de concepção e 
renovação dos diplomas   
 

As empresas participam  : 
   

- a concepção e renovação dos diplomas  
 

- a avaliação do candidato: período de formação no meio profissional   
 

- a validação do diploma : júri de exame 
  

  

  



 

A evolução técnica conduz a uma complexidade sempre maior dos sistemas. 
  

   Essa modernização requer :  

- novos modos de organização   

            -  descompartimentação das funções.   

 

As empresas precisam de adaptabilidade dos funcionários. 

 

A formação e assim os programas de formação devem absolutamente tomar 
conta dessa evolução dos empregos.   

 
 

  



3.2- A Elaboração dos diplomas : Ciclo de criação e de atualização  

1-Previsões sobre a 
evolução dos empregos  

2-Consequência: Criação, 
adaptação, supressão  

4-Implementação nas 
escolas  

5-Acompanhamento e 
avaliação dos diplomas  

6-Adaptação permanente 
dos diplomas  

Perfis tipos de 
atividades profissionais 

O referencial das atividades 
profissionais definido por: 

- Funções   
- Tarefas  

3-Elaboração dos 
diplomas  

O referencial de certificação 
do diploma definido por: 

- Capacidades, competências  
- Saberes  

Situações de avaliação   
definido por: 

- Provas    
- Regulamento de exame …  

…a partir do qual é elaborado… 

…a partir dos quais é 
especificado… 

…ao qual 
correspondem… 

…fazendo referência aos… 
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3.3- O REFERENCIAL DO DIPLOMA PROFISSIONAL  
  

O referencial do diploma constitui um documento regulamentar. 

  
O referencial do diploma: 
- é elaborado a partir da análise dos empregos e das situações  profissionais 
- define as modalidades de certificação e de formação.  

  

Os referenciais do diploma profissionais da Educação Nacional descrevem as 

competências profissionais e gerais, assim que os saberes e conhecimentos associados. 

  

 



Eles respeitam uma mesma arquitetura incluindo: 

 

- O REFERENCIAL DAS ATIVIDADES PROFISSIONAIS  
O referencial das atividades profissionais (RAP) constitui a base do diploma profissional. 
Ele descreve as atividades e as tarefas realizadas pelo titular do diploma,  

especifica as condições de realização delas e os resultados esperados. 
 
- O REFERENCIAL DE CERTIFICAÇÃO  
A partir da análise das atividades profissionais, o referencial de certificação (RC) descreve 
as competências profissionais e os saberes associados que o candidato deve dominar no 
fim do currículo.  

Para cada competência, ele especifica as performances esperadas e os dados ou condições 
de realização necessárias para suas execuções. 



-OS BLOCOS DE COMPETÊNCIAS 

As competências e os conhecimentos profissionais e gerais associados são reunidos em 
blocos de competências ; cada bloco corresponde a uma unidade certificativa do diploma. 
Para os candidatos da “formação continua” ou da “validação da experiência adquirida” são  
emitidos certificados de aquisição dos diversos blocos de competências. 
   

-AS MODALIDADES DE CERTIFICAÇÃO  :  

Definição das provas, unidades constitutivas do diploma e regulamento do exame 

O regulamento do exame recenseia as unidades de certificação, os coeficientes e os modos 
de avaliação segundo a situação do candidato. 
As unidades são avaliadas por controle durante a formação ou controle pontual terminal. 
  

-O PERÍODO DE FORMAÇÃO NO MEIO PROFISSIONAL 

Um período de formação na empresa é obrigatório para os alunos em todos os diplomas 
profissionais. A duração varia de 12 a 22 semanas segundo o diploma.  
O referencial defini seus objetivos e suas modalidades de avaliação.  

 



 
 

REFERENCIAL DE DIPLOMA  
 
 

Sumário padrão 
 
 



REFERENCIAL DAS ATIVIDADES PROFISSIONAIS   
   

 - Descrição do alvo profissional 
A profissão - Os setores de atividades - Exigências transversais: (SMS, qualidade, custos, comunicação língua 
estrangeira ) 
   

 - Descrição das atividades e tarefas profissionais 
Tabela das atividades e tarefas - Comentários sobre as atividades - Descrição das tarefas profissionais 
  
O REFERENCIAL DE CERTIFICAÇÃO 
    

- As competências profissionais 
Lista das competências -Tabela de correspondência tarefas/competências- Descrição das competências 
  

-Saberes associados às competências profissionais 
Lista dos saberes - Relações tarefas / competências / saberes – Níveis da aquisição dos saberes e saber-fazer – 
Descrição dos saberes. 
 
MODALIDADES DE CERTIFICAÇÃO  
  

- Unidades constitutivas do diploma   
- Regulamento do exame  
- Definição das provas pontuais e das situações de avaliação durante a formação.  
  
ORGANIZAÇÃO DA FORMAÇÃO  
  

- Horários da formação - Período de formação no meio profissional 

 



Documento anexo :  
   

                                     INDICADORES PARA A FORMAÇÃO E A AVALIAÇÃO  
  

Os princípios e as orientações do referencial  
-Os princípios fundamentais da formação  
-Uma base comum de competências e saberes tecnológicos  
-Um estágio profissionalizante de X semanas em empresa 
-Uma arquitetura comum de certificação  
  
Organização geral  da formação   
- Estratégia de formação   
- O ensino de X matéria (física e química…) 
- O “co ensino” do inglês junto com as ciências e técnicas industriais   
- O acompanhamento personalizado  
  
Proposição de organização e de percursos pedagógicos para ano   
Comentários sobre os saberes ...  
Comentários sobre a formação … 
Concepção e Comentários sobre provas .  
Plano de formação dos docentes.  
Os equipamentos e espaços de formação.  



Exemplos de arquitetura de Referenciais: 
  

1- Bac Pro Manutenção de Equipamentos Industriais fr 
2- BTS Manutenção dos Sistemas 
3- Bac Pro Profissão da Moda 
4- Bac Pro Otica Oculos  

  
Exemplos de conteúdo de Referenciais 
   

5- REFERENCIAL BAC PRO MEI- PT 

  

Exemplos de arquitetura de indicadores para a formação  
  

6-RPF-bts-manutençao 

  

Exemplos de conteúdo de indicadores para a formação  

 
7- Indicadores para a formação Bac Pro MEI 
  

EXEMPLOS 
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Para responder na lógica da formação por competências é  
absolutamente necessário que as diferentes avaliações sejam feitas 
por competências  
 
 
1-  Exemplo de avaliação de um trabalho 
 
2-  Exemplo de avaliação de uma prova  
 
    - GRILLE BEP MPEI EP2 -1  
          - GRILLE BEP MPEI EP2 -2  
 

4- Avaliação 
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Exemplos de práticas pedagógicas inovadoras implantadas no SENAI de Itaguaí: 
  
 - Projeto integrador:  inovador  (design thinking, canvas, scrum, tempo…) 
 
 - Colaboração e intercâmbio franco-brasileiro,  
 
 - “Grand Prix", 
  
 

5- Quais novas práticas (ou cenários) devem 
ser implantadas para fazer adquirir essas 
competências ?  



  
 
Os benefícios de trabalhar sobre as competências ao invés dos saberes:  
 
- responder a uma demanda do mundo do trabalho e a necessidade de 
adaptação, 
- avaliar melhor o candidato,  
- criar percursos de formação individuais e adaptados,  
- permitir uma melhor avaliação do RH, 
- turmas mais dinâmicas, alunos mais interessados,  
… 
  
 

 6- CONCLUSÃO       
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