
Curso Profissional 

Técnico de  

Cozinha/Pastelaria 

O técnico de cozinha/ pastelaria planeia, coordena 
e executar as atividades de cozinha/pastelaria, 
respeitando as normas de higiene e segurança, 
em estabelecimentos de restauração e bebidas, 
integrados ou não em unidades hoteleiras, com 
vista a garantir um serviço de qualidade e satisfa-
ção do cliente. 

Atividades Principais: 

 Armazenar e assegurar o estado das matérias 

primas utilizadas no serviço de cozinha/pastelaria. 

 Planear e preparar o serviço de cozi-
nha/pastelaria, de forma a possibilitar as confe-
ções necessárias, de acordo com as normas de 
higiene e segurança. 

 Confecionar o receituário em função da progra-
mação estabelecida: entradas, pratos principais, 
sobremesas. Confecionar e decorar bolos e ou-
tros produtos de pastelaria. 

 Conceber e executar peças artísticas em cozinha. 

 Conceber e executar peças artísticas em pastela-
ria. 

 Articular com o serviço de restaurante, a fim de 
satisfazer os pedidos de refeições e colaborar em 
serviços especiais. 

 Pesquisar novas técnicas e tendências de cozi-
nha/pastelaria. 

 Colaborar na elaboração de cartas e ementas. 

 Coordenar equipas de trabalho. 

 Prestar os primeiros socorros e os cuidados bási-
cos de saúde e bem-estar. 

 Controlar os custos de alimentos. 

 Elaborar e preencher documentação técnica rela-
tiva à atividade desenvolvida. 

 Assegurar a limpeza e arrumação dos espaços, 
equipamentos e utensílios de serviço, verificando 
as existências e controlando o seu estado de con-
servação. 

Perfil de Saída 
Vamos ajudar-te a seres TOP 

em atividades de cozinha e 

pastelaria! 

Tel.: 255 690 300 

Site: www.agrupamentoescolascp.pt    

E-mail: direcaoaecp@gmail.com 

Morada: Rua Strecht Vasconcelos 147,  

4550-150 Castelo de Paiva    



Saídas Profissionais 

Após a conclusão do curso o aluno 

estará apto e qualificado para exercer 

a atividade de Técnico de Restauração 

em: 

 Unidades hoteleiras; 

 Restaurantes; 

 Cruzeiros; 

 Pastelarias; 

 Empresas de eventos e catering; 

 Cantinas escolares ou 

hospitalares; 

 Fábricas de panificação. 

 Plano de Estudos Informações do Curso 

 Transporte, materiais e almoço 

fornecido pela escola. 

 Curso com duração de 3 anos, com 

equivalência ao 12º ano e um 

certificado profissional de nível IV, o 

mais alto do nosso país. 

 Possibilidade de prosseguimento de 

estudos, para outros cursos e até 

mesmo universidade. Várias 

disciplinas são equivalentes ao 

ensino regular preparando os alunos 

que desejarem para realizar os 

exames de ingresso ao ensino 

superior. 

 

 

 

Componente Disciplinas 

Sociocultural 

Português 

Língua Estrangeira I,II ou III 

Área de Integração 

Tecnologias de Informação e 

Comunicação 

Educação Física 

Científica 

Economia 

Matemática 

Psicologia 

Comunicar em Francês 

Técnica 

Serviços de Cozinha e Pastelaria 

Gestão e Controlo 

Tecnologia Alimentar 

Formação em Contexto de Trabalho 


