REFERENCIAL DE RVCC PROFISSIONAL
Área de educação e formação: 215 - Artesanato
Qualificação: 215247  Pintor/a Artístico/a em Azulejo
Nível de Qualificação do QNQ: 4
Nível de Qualificação do QEQ: 4
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Unidades de Competência (UC) PRÉDEFINIDAS*
Tarefas

Conhecimentos e saberes sociais e relacionais

Ponderação**
(1 a 5)

UC 1  Preparar materiais para decoração e cozedura
UFCD 2445  Preparação de materiais para decoração e cozedura
1.1 - Prepara
vidrados
1.2 - Prepara
engobes
1.3 - Enforna e
controla a
cozedura

Vidrados  classificação e matérias primas (UFCD 2445); Ensaios de cor (UFCD 2445); Identificação e formas de utilização
de óxidos e corantes para a obtenção de vidrados (UFCD 2445).
Engobes  classificação e matérias primas (UFCD 2445); Ensaios de cor (UFCD 2445); Identificação e formas de utilização
de óxidos e corantes para a obtenção de engobes(UFCD 2445).
Técnicas de enfornar e controlar a temperatura do forno (UFCD 2445); Segurança, higiene e saúde no trabalho (UFCD
349).

4
4
3

UC 2  Efectuar a produção manual de bases para azulejos
UFCD 5567  Produção manual de bases para azulejo
2.1 - Executa
manualmente
bases para
azulejo em grade
2.2 - Executa
manualmente
bases para
azulejo em
moldes de gesso
2.3 - Executa
manualmente
bases para
azulejo por
cortes de lastra
2.4 - Enforna e
controla a
cozedura

Processo de produção de bases para azulejo em grade (UFCD 5567); Caracterização dos produtos cerâmicos (UFCD
5566).

3

Bases para azulejo em moldes de gesso (UFCD 5567); Caracterização e aplicação do processo de produção de bases
para azulejo em moldes de gesso (UFCD 5567).

3

Bases para azulejos por cortes de lastra (UFCD 5567); Caracterização e aplicação do processo de produção de bases
para azulejo por cortes de lastra (UFCD 5567).

4

Técnicas de enfornar e controlar a temperatura do forno (UFCD 2445); Segurança, higiene e saúde no trabalho (UFCD
349); Técnicas de enforna e cozedura (UFCD 0211).

3

UC 3  Efectuar a decoração a pincel  cores a água
UFCD 2423  Decoração a pincel  cores a água
3.1 - Executa
contornos e
enchimentos
3.2 - Executa
filetes e tarjas
3.3 - Aplica
decoração
combinada

Pintura de motivos contormos e enchimentos (UFCD 2423); Características e propriedades dos pinceís (UFCD 2423).

5

Motivos de repetição monocromáticos/policromáticos (UFCD 2423); Cercaduras e interiores (UFCD 2460).

3

Decoração combinada de contornos a pincel (UFCD 2423).

3

UC 4  Efectuar decoração com esponja e carimbo  cores a água
UFCD 2424  Decoração com carimbo e esponja  cores a água
4.1 - Prepara
carimbos de
esponja
4.2 - Executa
fundos
4.3 - Executa
uma decoração
combinada
4.4 - Enforna e
controla a
cozedura

Identificação de diferentes tipos de esponja - natural e artificial (UFCD 2424); Carimbo de esponja com desenho em
positivo ou negativo (UFCD 2424).

5

Identificação de diferentes tipos de texturas (UFCD 2424); Preenchimento de fundos (UFCD 2424).

3

Decoração combinada com esponjas e carimbos (UFCD 2424).

3

Técnicas de enfornar e controlar a temperatura do forno (UFCD 2445); Segurança, higiene e saúde no trabalho (UFCD
349).

3

UC 5  Efectuar decoração com lápis cerâmico e pulverização  cores a água
UFCD 2425  Decoração com lápis cerâmico e pulverização  cores a água
5.1 - Aplica giz e Identificação de lápis e giz cerâmico em suporte previamente preparado (UFCD 2425); Diferentes tipos de traços e
lápis cerâmico
texturas (UFCD 2425).
5.2 - Aplica
decoração com
Diferentes tipos de texturas (UFCD 2424); Preenchimento de base de uma decoração (UFCD 2424); Acessórios e normas
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4.3 - Executa
uma decoração
combinada
4.4 - Enforna e
controla a
cozedura

Decoração combinada com esponjas e carimbos (UFCD 2424).

3

Técnicas de enfornar e controlar a temperatura do forno (UFCD 2445); Segurança, higiene e saúde no trabalho (UFCD
349).

3

UC 5  Efectuar decoração com lápis cerâmico e pulverização  cores a água
UFCD 2425  Decoração com lápis cerâmico e pulverização  cores a água
5.1 - Aplica giz e
lápis cerâmico
5.2 - Aplica
decoração com
tinta cerâmica
por pulverização

Identificação de lápis e giz cerâmico em suporte previamente preparado (UFCD 2425); Diferentes tipos de traços e
texturas (UFCD 2425).

5

Diferentes tipos de texturas (UFCD 2424); Preenchimento de base de uma decoração (UFCD 2424); Acessórios e normas
de funcionamento do equipamento (UFCD 2425).

3

UC 6 - Efectuar a pintura de azulejo de figura avulsa
UFCD 5568 - Pintura de azulejo de figura avulsa
6.1 - Pinta
motivos de figura
avulsa sobre
azulejo em
chacota
6.2 - Pinta
motivos de figura
avulsa em
azulejo sobre
vidrado cru

Suporte de chacota, motivos relacionados com figura avulsa (UFCD 5568); Tipos de pinceís/adequabilidade (UFCD 5568);
Decoração a pincel (UFCD 2423).

3

Suporte de vidrado cru, motivos relacionados com figura avulsa (UFCD 5568); Tipos de pinceís/adequabilidade (UFCD
5568); Decoração a pincel (UFCD 2423).

5

UC 7 - Executar azulejo de aresta
UFCD 5570 - Pintura simples de azulejo de aresta
7.1 - Executa
azulejos de
aresta
7.2 - Pinta
azulejo de aresta
7.3 - Enforna e
controla a
cozedura

Processo de produção de bases para moldes de gesso (UFCD 5567); Contorno de motivos por sulcagem (UFCD 5570).

5

Pintura inerente ao azulejo de aresta (UFCD 5570); Vidrados e aplicação (UFCD 2445).

3

Técnicas de enfornar e controlar a temperatura do forno (UFCD 2445); Segurança, higiene e saúde no trabalho (UFCD
349); Técnicas de enforna e cozedura (UFCD 0211).

3

UC 8 - Executar a estampilhagem
UFCD 5571  Técnicas de estampilhagem
8.1 - Executa o
desenho
8.2  Procede à
abertura de uma
estampilha
8.3 - Aplica a
trincha no motivo
8.4 - Enforna e
controla a
cozedura

Técnica de transposição do desenho (UFCD 5571).

3

Técnicas de abertura de estampa (UFCD 5571).

5

Preparação de materiais para decoração e cozedura (UFCD 2445); Desenho para azulejaria (UFCD 2460); Decoração a
pincel (UFCD 2423); Retoque de imperfeiçoes (UFCD 5571).

3

Técnicas de enfornar e controlar a temperatura do forno (UFCD 2445); Segurança, higiene e saúde no trabalho (UFCD
349); Técnicas de enforna e cozedura (UFCD 0211).

3

UC 9 - Efectuar pintura de azulejo de corda seca
UFCD 5572 - Pintura de azulejo de corda seca
9.1 - Prepara e
aplica o
separador
9.2 - Executa a
pintura
9.3 - Enforna e
controla a
cozedura

Técnicas de preparação e aplicação de matérias primas (UFCD 5572).

5

Preparação de materiais para decoração e cozedura (UFCD 2445); Decoração a pincel (UFCD 2423); Contorno a pincel
com separador (UFCD 5572).

4

Técnicas de enfornar e controlar a temperatura do forno (UFCD 2445); Segurança, higiene e saúde no trabalho (UFCD
349); Técnicas de enforna e cozedura (UFCD 0211).

3

UC 10  Executar pintura de motivos simples em suporte cerâmico
UFCD 0203  Execução de pintura de motivos simples em suporte cerâmico
10.1 - Executa a
pintura de
contorno
10.2 - Executa a
pintura de
enchimento
10.3 - Executa a
pintura de puxar
contorno
10.4 - Enforna e
controla a
cozedura

Técnica de pintura de contorno (UFCD 0203); Preparação de materiais e matérias primas para decoração e cozedura
(UFCD 2445).

5

Técnica de pintura de enchimento (UFCD 0203); Preparação de materiais e matérias primas para decoração e cozedura
(UFCD 2445).

4

Técnica de pintura de puxar contorno (UFCD 0203).

4

Técnicas de enfornar e controlar a temperatura do forno (UFCD 2445); Segurança, higiene e saúde no trabalho (UFCD
349); Técnicas de enforna e cozedura (UFCD 0211).

3

UC 11  Efectuar cercaduras e ornatos em painéis de azulejo
UFCD 5574  Cercaduras e ornatos de painéis de azulejos
11.1 - Pinta
cercaduras
11.2 - Pinta
ornatos

Cercaduras (UFCD 5574); Preparação de materiais e matérias primas para decoração e cozedura (UFCD 2445);
Decoração a pincel (UFCD 2423).
Ornatos (UFCD 5574); Preparação de materiais e matérias primas para decoração e cozedura (UFCD 2445); Desenho
para azulejaria (UFCD 2460); Decoração a pincel (UFCD 2423).

5
4

UC 12  Efectuar pintura de painéis de azulejo com paisagem
UFCD 5575  Pintura de painéis de azulejo com paisagem
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Técnicas de ampliação de desenho (UFCD 5575) Preparação de materiais e matérias primas para decoração e cozedura
(UFCD 2445); Desenho para azulejaria (UFCD 2460); Decoração a pincel (UFCD 2423).

5

controla a
cozedura

349); Técnicas de enforna e cozedura (UFCD 0211).

3

UC 11  Efectuar cercaduras e ornatos em painéis de azulejo
UFCD 5574  Cercaduras e ornatos de painéis de azulejos
11.1 - Pinta
cercaduras
11.2 - Pinta
ornatos

Cercaduras (UFCD 5574); Preparação de materiais e matérias primas para decoração e cozedura (UFCD 2445);
Decoração a pincel (UFCD 2423).
Ornatos (UFCD 5574); Preparação de materiais e matérias primas para decoração e cozedura (UFCD 2445); Desenho
para azulejaria (UFCD 2460); Decoração a pincel (UFCD 2423).

5
4

UC 12  Efectuar pintura de painéis de azulejo com paisagem
UFCD 5575  Pintura de painéis de azulejo com paisagem
12.1 - Pinta um
painel com
motivo de
paisagem

Técnicas de ampliação de desenho (UFCD 5575) Preparação de materiais e matérias primas para decoração e cozedura
(UFCD 2445); Desenho para azulejaria (UFCD 2460); Decoração a pincel (UFCD 2423).

5

UC 13  Efectuar pintura de painéis de azulejo tradicional
UFCD 5576  Pintura de painéis de azulejo tradicional
13.1 - Pinta um
painel com
motivos
tradicionais

Motivos tradicionais (UFCD 5576); Preparação de materiais e matérias primas para decoração e cozedura (UFCD 2445);
Desenho para azulejaria (UFCD 2460); Decoração a pincel (UFCD 2423); História da azulejaria (UFCD 2461); Desenho 
figura humana: anatomia básica do corpo humano (UFCD 2518).

5

UC 14  Efectuar pintura de painéis de azulejo com motivos contemporêneos
UFCD 5577  Projeto de pintura de painéis de azulejo com motivos contemporâneos
14.1 - Pinta um
painel com
motivos
contemporâneos

Motivo contemporâneo (UFCD 5577); Preparação de materiais e matérias primas para decoração e cozedura (UFCD
2445); Desenho para azulejaria (UFCD 2460); Decoração a pincel (UFCD 2423); Teoria da cor (UFCD 1910); Desenho de
observação – formas naturais (UFCD 2471).

5

UC 15  Executar painéis de azulejo recortado
UFCD 5578  Painéis de azulejo recortado
15.1 - Executa
painéis
recortados
15.2 - Enforna e
controla a
cozedura

Identificação de diferentes recortes em conformidade com o projecto do painel (UFCD 5578).

4

Técnicas de enfornar e controlar a temperatura do forno (UFCD 2445); Segurança, higiene e saúde no trabalho (UFCD
349); Técnicas de enforna e cozedura (UFCD 0211).

3

UC 16  Executar desenho à vista
UFCD 2455  Técnicas de cópia e reprodução de motivos
16.1 - Desenha
paisagens
16.2 - Desenha
figura humana e
panejamento

Perspectivas rápidas (UFCD 2455); Esboços de paisagem (UFCD 2455); Aperfeiçoamento do desenho (UFCD 2455);
Desenho a partir de fotografia (UFCD 2455); Reprodução de pintura de paisagem para suportes cerâmicos (UFCD 2455);
Estilização (UFCD 2455); Técnicas de cópia e reprodução de motivos (UFCD 2455); Transposição de desenho à vista
(UFCD 2455).
Figura humana: construções da cabeça humana; esqueleto; diferenças entre homem e mulher; principais ossos do corpo
humano  a mão  estrutura/movimentos; posições estáticas e de movimento; estilização (UFCD 2455); Desenho de
panejamento: breve revisão de texturas; figura humana vestida; estática e movimento (UFCD 2455); Técnicas de cópia e
reprodução de motivos (UFCD 2455); Transposição de desenho à vista (UFCD 2455).

4

3

UC 17 - Executar pintura de azulejo - Arte Nova
UFCD 2464 - Pintura de azulejo - Arte Nova
17.1 - Executa
pintura arte nova

Pintura arte nova (UFCD 2464); Técnicas de pulverização (UFCD 2425); Decoração a pincel (UFCD 2423).

4

UC 18  Aplicar técnicas de isolamento
UFCD 2426  Técnicas de isolamento
18.1 - Executa
isolamentos e
reservas

Identificação de máscaras e produtos isolantes (UFCD 2426).

4

UC 19 - Executar maquetas e apresentar projectos
UFCD 2493  Execução de maquetas e apresentação de projetos
19.1 - Executa
uma maquete de
painel

Definição de apresentação (UFCD 2493); Maquetas e prototipos (UFCD 2493).

4

Notas:
* - Unidades elementares que integram a qualificação e, como tal, constituem unidades de validação e certificação obrigatórias.
**  A ponderação traduz o grau de importância de cada uma das tarefas no âmbito da UC respetiva. As tarefas com ponderação 5, consideradas fundamentais

e imprescindíveis no âmbito da UC, assumem um caráter eliminatório para a sua validação.
*** -
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