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INTRODUÇÃO
O objetivo deste projeto é permitir que as pessoas com deficiência intelectual desenvolvam as suas
competências e capacidades. Para tal, pretende-se que este curso seja capaz de melhorar as competências
laborais dos formandos, contribuir para a sua integração social e profissional e, ainda, reforçar a igualdade
e a participação nos diversos contextos de inserção. Este processo é assente na metodologia de trabalho
apoiado, que contribui para a adaptação social e laboral dos trabalhadores com deficiência intelectual e
na procura ativa de emprego, em condições semelhantes aos de outros trabalhadores.
Os formadores são uma parte fundamental na concretização deste curso e requer que estes tenham
competências profissionais específicas, baseada em conhecimentos pedagógicos e metodológicos, bem
como em valores e atitudes pessoais e profissionais. O trabalho de um formador é uma tarefa complexa
e simultaneamente desafiante que consiste em ajudar os formandos a desenvolver o seu potencial a nível
pessoal, social, mental e emocional e dessa forma, contribuir para o desenvolvimento das competências
transversais da vida.
O objetivo da EQUALvet é fornecer orientações sobre os tópicos acima mencionados, desenvolvendo uma
série de manuais para pessoas com deficiência intelectual. Estes manuais fornecerão a metodologia de
formação e as ferramentas a implementar para as profissões de ajudante de cozinha, ajudante de
jardineiro e ajudante de limpeza. Além disso, estes manuais são acompanhados por um procedimento de
avaliação, a fim de validar as competências profissionais dos formandos.

Os manuais estão disponíveis no site da EQUALvet: equalvet.eu.

A EQUALvet é o resultado da cooperação entre os parceiros do consórcio e com o apoio da Comissão
Europeia.
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CONSÓRCIO
O consórcio é constituído pelos seguintes parceiros:

Organização

Sítio / Email

Margarita VTC

www.eeamargarita.gr

(Greece)

research.development@eeamargarita.gr

Fundació Ramon

https://grupfrn.cat/en

Noguera

comunicacio@grupfrn.cat

ARCIL - Associação
para a Recuperação
de Cidadãos
Inadaptados da

arcil.org.pt/
arcil@arcil.org

Lousã
Group of Research on
Diversity – University
of Girona

Tüv Hellas (Tüv Nord)

EASPD

www.udg.edu/en/grupsrecerca/diversitat/qui-som
judit.fullana@udg.edu

www.tuv-nord.com/gr/el/home/
vvoudouris@tuv-nord.com

www.easpd.eu/
zoe.lardou@easpd.eu
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PARTE 1 Formação Teórica e Metodologia Educativa
Prática de Formação em Sessões de Grupo
Participantes
Os formandos deste programa são pessoas com deficiência intelectual e/ou problemas de saúde mental.
Desta forma e pelo facto de os grupos de trabalho serem heterogéneos é necessário ter em consideração
as necessidades de cada pessoa com quem vamos trabalhar, pelo que o material e as metodologias
educativas devem ser adaptados de acordo com o grupo e as suas singularidades.
O conceito de incapacidade intelectual é uma deficiência caracterizada por limitações significativas na
função mental e no comportamento adaptativo, expressas em competências conceptuais, adaptativas,
sociais e práticas e manifesta-se antes dos 18 anos. É neste seguimento que, através da educação, se
pretende o desenvolvimento nos seguintes domínios:
⎯ Comunicação
⎯ Cuidados pessoais
⎯ Vida em casa
⎯ Competências sociais
⎯ Participação Comunitária
⎯ Auto-orientação
⎯ Saúde e segurança
⎯ Competências académicas e funcionais
⎯ Recreação
⎯ Trabalho

Antes da sessão
A preparação detalhada das atividades e dos materiais são essenciais para o início de cada sessão de
formação. A dinâmica de cada sessão deve cumprir com os objetivos e deve refletir o papel que o
formador e os participantes têm no processo de ensino-aprendizagem.
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No início da sessão de grupo
É aconselhável que o formador, no início da sessão, utilize procedimentos e estratégias que cativem os
formandos. De seguida, o tempo será dedicado a rever o que aconteceu nas sessões anteriores e a relatar
o que vai acontecer na presente sessão, onde o formador deve descrever o que vão fazer, porquê e como.

Durante a sessão de grupo
O planeamento da sessão deve ser tido em consideração, mas sempre com a flexibilidade necessária a
qualquer circunstância que surja e que favoreça a aprendizagem. No decorrer da sessão, devem ser
introduzidas estratégias que facilitem a compreensão e promovam a motivação dos formandos,
nomeadamente, através de exemplos próximos da sua realidade e adequados aos conteúdos e objetivos
da sessão. Ainda, devem ser dadas instruções claras a todos os formandos para que consigam executar as
tarefas corretamente. De mais a mais, os formandos devem ser alvo de diversos momentos de avaliação,
quer em grupo quer individualmente, e devem ser utilizadas diferentes estratégias para diagnosticar as
suas necessidades, dificuldades e progressos. Reconhecer as diferenças entre os participantes é essencial
na prática educativa, uma vez que os formandos não aprendem da mesma forma. Para tal, a metodologia
deve ter em conta as diferentes características de aprendizagem e o ritmo de cada formando.
Para além disso é fundamental manter uma atitude aberta e positiva em relação aos formandos. O seu
tratamento deve basear-se no respeito mútuo e na confiança, dentro dos padrões estabelecidos de
coexistência. A comunicação não se limita à fala. Quase 2/3 da comunicação entre pessoas é comunicação
não verbal e é feita através de gestos, expressões e linguagem corporal. Desta forma, é aconselhável que
o formador permaneça vigilante para detetar stress nos formandos. Doença, comportamento compulsivo,
humor e/ou ansiedade podem ser sinal de stress, o que pode dificultar a aprendizagem e levar a
problemas comportamentais.
Além disso, devem ser desenvolvidas estratégias para incentivar a coexistência positiva e um clima de
aprendizagem adequado. É muito provável que em algum momento surjam conflitos no decorrer da
formação, dado que o conflito é inerente e inevitável à condição humana. Para tal, questões de
coexistência devem ser adequadamente abordadas e usadas como uma oportunidade de aprendizagem
focada na reabilitação destes comportamentos.
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Fim da sessão de grupo
No final da sessão é importante que se realize uma reflexão e que o formador tome notas da mesma. Este
momento deve incluir a participação e as facilidades e/ou dificuldades que tiveram no decorrer da ação.
Por fim é benéfico elogiar os formandos pelo bom desempenho e encorajá-los para aprendizagens
futuras, facultando as instruções necessárias para a próxima sessão.
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Metodologia e Recursos
Cada processo de ensino-aprendizagem ocorre num contexto específico e inclui uma metodologia. Estas
estratégias metodológicas devem ser adaptadas às características dos formandos, ao seu nível de
competência e às variáveis sociais e culturais. Deste modo, devem ser realizadas sessões com
metodologias ativas que promovam maior participação e envolvimento dos alunos e que conduzam a uma
aprendizagem significativa, a saber:
⎯ Flexível - adaptado às necessidades e interesses do contexto em que se desenvolve.
⎯ Aberto - admite a interação, pois é um processo que enriquece todos os participantes.
⎯ Dinâmico - permite a participação equilibrada de todos.
⎯ Trabalhar em grupo – possibilita a partilha dos tópicos discutidos, a reflexão e a troca de pontos
de vista.
⎯ Teórico-prático - a teoria é importante e a aplicação dos novos conhecimentos é essencial.

Uma vez que é importante criar dinâmicas baseadas em grupo onde a motivação e o diálogo construtivo
são reforçados, existem diversas formas de concretizar a metodologia ativa, tais como:
⎯ Role play
⎯ Dinâmica de grupo
⎯ Brainstorming
⎯ Trabalho de apoio e orientação individual
⎯ Trabalhos práticos
⎯ Suporte audiovisual
⎯ Organização de debates e atividades de trabalho conjunto
⎯ Observação direta/indireta.
Importa referir que a aprendizagem adquirida passivamente, baseada na escuta ou na observação, não se
integra ao longo do tempo e é muitas vezes ineficaz na aprendizagem e no desenvolvimento de
competências. Para além do mais, o trabalho em equipa é essencial para criar um ambiente de
aprendizagem que permita aos formandos discutir conceitos, colaborar, abordar os seus casos e partilhar
informações.
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Diretrizes Metodológicas
A escolha da tecnologia metodológica está relacionada com os objetivos que devem ser alcançados. É
importante escolher aqueles que efetivamente desenvolvem competências, tanto disciplinares como
interdisciplinares, que se adaptem à diversidade de participantes, que motivam a aprendizagem e que
promovem a participação ativa. Assim, as ferramentas metodológicas devem ser diversas, devem
fomentar a avaliação e promover a autonomia e a inclusão. Para tal, o "manual de formadores para a
educação inclusiva" da EQUALvet fornece diferentes técnicas a utilizar durante as sessões, direcionadas
para as necessidades educativas de pessoas com deficiência intelectual.

Recursos Pedagógicos
Um recurso educativo é qualquer material que tenha sido desenvolvido de forma a facilitar o trabalho do
formador. O material educativo criado no âmbito da formação é sob a forma de "texto para todos",
contudo, o formador pode usar outros materiais que considere apropriados para o grupo específico e para
a sua dinâmica.
Os recursos pedagógicos são um guia para a aprendizagem, pois ajudam-nos a organizar a informação que
queremos transmitir e permite que cada formando possa praticar e desenvolver as suas competências.
Desta forma, deve ser utilizada variedade de recursos pedagógicos para facilitar o conteúdo da formação
de diferentes perspetivas, favorecendo o uso de diferentes estratégias intelectuais adaptadas às
diferentes formas de aprendizagem dos participantes.

Avaliação
A avaliação, tanto dos formandos como da própria formação, é uma parte essencial do processo de
aprendizagem. O seu principal objetivo é recolher informações sobre as concretizações e dificuldades de
cada formando no decorrer da aprendizagem, com a finalidade de avaliar o grau de realização dos
objetivos e ajudá-lo a progredir.
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Currículo de Formação para Ajudante de Cozinha
Sessão

S1: Apresentação

⎯ Conhecer o formador e os colegas;

Objetivos
Pedagógicos

⎯ Reconhecer o tema subjacente à formação;
⎯ Entender a evolução da cozinha;
⎯ Compreender os conceitos de cozinha internacional, nacional e regional.

Métodos

⎯ Método ativo/participativo através de Dinâmica de Quebra-Gelo.
⎯ Método Expositivo através de apresentação PowerPoint (parte Introdução).

⎯ Computador
⎯ Internet

Recursos
Pedagógicos

⎯ Projetor
⎯ Mesa e cadeira para o formador
⎯ Mesas e cadeiras para formandos
⎯ Material de escrita (cadernos, lápis, borrachas, canetas)
⎯ Realização de dinâmica Quebra-gelo: Com uma bola (tênis/pingue-pongue),
reúna o grupo em círculo e entregue a bola aleatoriamente a alguém. A pessoa
que estiver com a bola deve-se apresentar brevemente (nome, idade, prato

Atividade

preferido e alimento que não gosta). Após a sua apresentação, o formando

dos

deve mandar a bola para outro colega, que vai repetir o processo. No final,

Formandos

quando o último formando fizer a apresentação, deve retribuir a bola de quem
a recebeu. Nesse momento, devem repetir as informações que o colega havia
dito e, assim, seguir com a atividade na ordem inversa.
⎯ Escuta ativa, colocando questões sempre que pertinente ou necessário.

Duração

1 hora
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U1: Higiene e Segurança Pessoal
Unidade e Sessão

S1: Normas de Higiene
⎯ Identificar os sintomas de doença;

Objetivos
Pedagógicos

⎯ Conhecer as principais normas de higiene na cozinha;
⎯ Saber quais os hábitos a evitar na manipulação dos alimentos;
⎯ Demonstrar como lavar as mãos de forma correta;

Métodos
e
Estratégias

⎯ Método ativo/participativo;
⎯ Método demonstrativo;
⎯ Método Expositivo através de apresentação PowerPoint.

⎯ Computador
⎯ Internet

Recursos
Pedagógicos

⎯ Projetor
⎯ Mesa e cadeira para o formador
⎯ Mesas e cadeiras para formandos
⎯ Material de escrita (cadernos, lápis, borrachas, canetas)
⎯ Torneira, sabonete líquido, escova e toalhetes de papel ou secador de mãos

Atividade
dos
Formandos

Duração

⎯ Escuta ativa, colocando questões sempre que pertinente ou necessário;
⎯ Realização de simulação prática: Um de cada vez, os formandos devem seguir
as orientações como lavar as mãos e exemplificar.

2 horas
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U1: Higiene e Segurança Pessoal
Unidade e Sessão

Objetivos
Pedagógicos

Métodos
e
Estratégias

S2: O Vestuário

⎯ Saber qual o vestuário adequado ao trabalho na cozinha;
⎯ Listar quais os objetos proibidos no vestuário de cozinha;
⎯ Identificar as partes constituintes do uniforme de cozinha.

⎯ Método ativo/participativo;
⎯ Método demonstrativo;
⎯ Método expositivo através de apresentação PowerPoint.

⎯ Computador
⎯ Internet

Recursos
Pedagógicos

⎯ Projetor
⎯ Mesa e cadeira para o formador
⎯ Mesas e cadeiras para formandos
⎯ Material de escrita (cadernos, lápis, borrachas, canetas)
⎯ Escuta ativa, colocando questões sempre que pertinente ou necessário;

Atividade
dos
Formandos

⎯ Realização de atividade em grupo: através de diversas imagens identificar
quais as que são corretas e as que são incorretas aquando o trabalho na
cozinha;
⎯ Realização de atividade individual: fazer a ligação dos objetos ao manequim.

Avaliação

⎯ Realização de avaliação em formato de escolha múltipla U1.

Duração

2 horas
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U2: Organização e Gestão da Cozinha
Unidade e Sessão

Objetivos
Pedagógicos

Métodos
e
Estratégias

S1: Zonas da Cozinha

⎯ Conhecer o esquema funcional de uma cozinha;
⎯ Identificar as partes constituintes de uma cozinha;
⎯ Mostrar as partes constituintes de uma cozinha.

⎯ Método ativo/participativo;
⎯ Método de caso;
⎯ Método expositivo através de apresentação PowerPoint.

⎯ Computador
⎯ Internet

Recursos
Pedagógicos

⎯ Projetor
⎯ Mesa e cadeira para o formador
⎯ Mesas e cadeiras para formandos
⎯ Material de escrita (cadernos, lápis, borrachas, canetas)

Atividade
dos
Formandos

Duração

⎯ Escuta ativa, colocando questões sempre que pertinente ou necessário;
⎯ Realização de uma visita a uma cozinha de uma unidade hoteleira com o
intuito de verem e identificarem, em contexto real, o esquema funcional de
uma cozinha.

2 horas
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U2: Organização e Gestão da Cozinha
Unidade e Sessão

S2: Equipamentos/Utensílios de Cozinha e as suas Precauções
⎯ Conhecer a classificação dos equipamentos de cozinha;

Objetivos
Pedagógicos

⎯ Entender quais os equipamentos indispensáveis numa cozinha;
⎯ Identificar os utensílios de cozinha;
⎯ Compreender as precauções exigidas numa cozinha.

Métodos
e
Estratégias

⎯ Método ativo/participativo;
⎯ Método demonstrativo;
⎯ Método expositivo através de apresentação PowerPoint.

⎯ Computador
⎯ Internet

Recursos
Pedagógicos

⎯ Projetor
⎯ Mesa e cadeira para o formador
⎯ Mesas e cadeiras para formandos
⎯ Material de escrita (cadernos, lápis, borrachas, canetas)

Atividade

⎯ Escuta ativa, colocando questões sempre que pertinente ou necessário;

dos

⎯ Realização de atividade prática: Demonstração de diferentes utensílios e

Formandos

equipamentos (reais ou em imagens) e proceder à sua identificação.

Duração

2 horas
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U2: Organização e Gestão da Cozinha
Unidade e Sessão

Objetivos
Pedagógicos

Métodos
e
Estratégias

S3: Funções do Pessoal de Cozinha

⎯ Conhecer as características de um trabalhador de cozinha;
⎯ Entender a hierarquia de trabalho numa cozinha;
⎯ Identificar as diferentes funções do pessoal na cozinha.

⎯ Método ativo/participativo;
⎯ Método expositivo através de apresentação PowerPoint.

⎯ Computador
⎯ Internet

Recursos
Pedagógicos

⎯ Projetor
⎯ Mesa e cadeira para o formador
⎯ Mesas e cadeiras para formandos
⎯ Material de escrita (cadernos, lápis, borrachas, canetas)

Atividade
dos

⎯ Escuta ativa, colocando questões sempre que pertinente ou necessário.

Formandos

Duração

2 horas
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U2: Organização e Gestão da Cozinha
Unidade e Sessão

Objetivos
Pedagógicos

S4: Funções do Pessoal de Cozinha

⎯ Compreender as diferentes funções do pessoal na cozinha;
⎯ Interpretar o organigrama de uma cozinha grande, média e pequena.

Métodos
e
Estratégias

⎯ Método ativo/participativo;
⎯ Método expositivo através de apresentação PowerPoint.

⎯ Computador
⎯ Internet

Recursos
Pedagógicos

⎯ Projetor
⎯ Mesa e cadeira para o formador
⎯ Mesas e cadeiras para formandos
⎯ Material de escrita (cadernos, lápis, borrachas, canetas)

Atividade

⎯ Escuta ativa, colocando questões sempre que pertinente ou necessário.

dos

⎯ Realização de Role Play: Simulação das diferentes funções do pessoal na

Formandos

Duração

cozinha.

2 horas
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U2: Organização e Gestão da Cozinha
Unidade e Sessão

S5: Articulação da Cozinha com os Serviços de Apoio

⎯ Compreender a importância da articulação entre serviços;

Objetivos
Pedagógicos

⎯ Identificar os diferentes serviços de apoio;
⎯ Compreender o conceito de mise en place;
⎯ Compreender o conceito de serviço de confeção;
⎯ Compreender o conceito de roda ou passe.

Métodos
e
Estratégias

⎯ Método ativo/participativo;
⎯ Método demonstrativo;
⎯ Método expositivo através de apresentação PowerPoint.

⎯ Computador
⎯ Internet

Recursos
Pedagógicos

⎯ Projetor
⎯ Mesa e cadeira para o formador
⎯ Mesas e cadeiras para formandos
⎯ Material de escrita (cadernos, lápis, borrachas, canetas)

Atividade
dos
Formandos

⎯ Escuta ativa, colocando questões sempre que pertinente ou necessário.
⎯ Visualização de um vídeo: importância sobre o trabalho em equipa.

Avaliação

⎯ Realização de avaliação em formato de escolha múltipla U2.

Duração

2 horas
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U3: Higiene e Segurança no Trabalho
Unidade e Sessão

Objetivos
Pedagógicos

Métodos
e
Estratégias

S1: Arrumação

⎯ Compreender a importância da arrumação dos utensílios de cozinha;
⎯ Compreender a importância da arrumação de géneros alimentares;
⎯ Identificar os prazos de validade;

⎯ Método ativo/participativo;
⎯ Método demostrativo;
⎯ Método expositivo através de apresentação PowerPoint.

⎯ Computador
⎯ Internet

Recursos
Pedagógicos

⎯ Projetor
⎯ Mesa e cadeira para o formador
⎯ Mesas e cadeiras para formandos
⎯ Material de escrita (cadernos, lápis, borrachas, canetas)

Atividade
dos
Formandos

Duração

⎯ Escuta ativa, colocando questões sempre que pertinente ou necessário.
⎯ Realização de uma atividade prática: em duplas os formandos devem
arrumar um armário de despensa de forma correta, de acordo com as
aprendizagens efetuadas.

2 horas
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U3: Higiene e Segurança no Trabalho
Unidade e Sessão

S2: Limpeza

⎯ Compreender a importância da desinfeção numa cozinha;
⎯ Compreender a importância do cuidado com a zona dos lixos;

Objetivos
Pedagógicos

⎯ Saber quais as normas gerais das copas;
⎯ Fazer a arrumação dos materiais nas copas;
⎯ Proceder à organização das camaras, frigoríficos e congeladores;
⎯ Reconhecer a importância da limpeza numa cozinha.

Métodos
e
Estratégias

⎯ Método ativo/participativo;
⎯ Método demostrativo;
⎯ Método expositivo através de apresentação PowerPoint.

⎯ Computador
⎯ Internet

Recursos
Pedagógicos

⎯ Projetor
⎯ Mesa e cadeira para o formador
⎯ Mesas e cadeiras para formandos
⎯ Material de escrita (cadernos, lápis, borrachas, canetas)

Atividade
dos
Formandos
Duração

⎯ Escuta ativa, colocando questões sempre que pertinente ou necessário.
⎯ Realização de uma atividade prática: em duplas os formandos devem
escolher um dos pontos (lixos, copas, frigorífico, etc.) e apresentar um
trabalho explicativo acerca do mesmo aos restantes colegas.

2 horas
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U3: Higiene e Segurança no Trabalho
Unidade e Sessão

Objetivos

S3: Checklist

⎯ Identificar as regras de Higiene e Segurança no Trabalho.

Pedagógicos

Métodos
e
Estratégias

Recursos
Pedagógicos

Atividade
dos
Formandos

Duração

⎯ Método ativo/participativo;
⎯ Método demostrativo;

⎯ Material de escrita (cadernos, lápis, borrachas, canetas)
⎯ Checklist

⎯ Realização de uma visita a uma cozinha de uma unidade hoteleira e com o
auxílio de uma checklist pré-concebida, verificar se corresponde às normas
de Higiene e Segurança no Trabalho exigidas.

2 horas
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U3: Higiene e Segurança no Trabalho
Unidade e Sessão

S4: Prevenção de Acidentes
⎯ Conhecer os elementos que provocam incêndios na cozinha;

Objetivos
Pedagógicos

⎯ Saber como prevenir incêndios na cozinha;
⎯ Identificar formas de prevenção de acidentes na cozinha;
⎯ Reconhecer a importância dos primeiros socorros.

Métodos
e
Estratégias

⎯ Método ativo/participativo;
⎯ Método demostrativo;
⎯ Método expositivo através de apresentação PowerPoint.

⎯ Computador
⎯ Internet

Recursos
Pedagógicos

⎯ Projetor
⎯ Mesa e cadeira para o formador
⎯ Mesas e cadeiras para formandos
⎯ Material de escrita (cadernos, lápis, borrachas, canetas)

Atividade
dos

⎯ Escuta ativa, colocando questões sempre que pertinente ou necessário.

Formandos

Avaliação

⎯ Realização de avaliação em formato de escolha múltipla U3.

Duração

2 horas
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U4: Confeção de Sopas, Caldos e Consommés
Unidade e Sessão

S1: Sopas e Consommés

⎯ Conhecer os tipos de sopa;

Objetivos
Pedagógicos

⎯ Identificar os elementos básicos de uma sopa;
⎯ Saber o que é um consommé;
⎯ Conhecer o processo de preparação de um consommé.

Métodos
e
Estratégias

⎯ Método ativo/participativo;
⎯ Método expositivo através de apresentação PowerPoint.

⎯ Computador
⎯ Internet

Recursos
Pedagógicos

⎯ Projetor
⎯ Mesa e cadeira para o formador
⎯ Mesas e cadeiras para formandos
⎯ Material de escrita (cadernos, lápis, borrachas, canetas)

Atividade
dos

⎯ Escuta ativa, colocando questões sempre que pertinente ou necessário.

Formandos

Duração

2 horas
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U4: Confeção de Sopas, Caldos e Consommés
Unidade e Sessão

Objetivos
Pedagógicos

S2: Caldos

⎯ Enumerar os tipos de caldos;
⎯ Conhecer o processo de redução de um caldo;
⎯ Saber distinguir os diferentes tipos de caldo (carne, peixe, legumes).

Métodos
e
Estratégias

⎯ Método ativo/participativo;
⎯ Método expositivo através de apresentação PowerPoint.

⎯ Computador
⎯ Internet

Recursos
Pedagógicos

⎯ Projetor
⎯ Mesa e cadeira para o formador
⎯ Mesas e cadeiras para formandos
⎯ Material de escrita (cadernos, lápis, borrachas, canetas)

Atividade
dos

⎯ Escuta ativa, colocando questões sempre que pertinente ou necessário.

Formandos

Avaliação

⎯ Realização de avaliação em formato de escolha múltipla U4.

Duração

2 horas
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U5: Preparação de Pratos de Carne
Unidade e Sessão

Objetivos

S1: Vaca

⎯ Identificar as várias técnicas de corte na carne de vaca

Pedagógicos

Métodos
e
Estratégias

⎯ Método ativo/participativo;
⎯ Método expositivo através de apresentação PowerPoint.

⎯ Computador
⎯ Internet

Recursos
Pedagógicos

⎯ Projetor
⎯ Mesa e cadeira para o formador
⎯ Mesas e cadeiras para formandos
⎯ Material de escrita (cadernos, lápis, borrachas, canetas)

Atividade
dos
Formandos

Duração

⎯ Escuta ativa, colocando questões sempre que pertinente ou necessário.
⎯ Realização de atividade: através da imagem do animal, o formando deve ser
capaz de identificar, pelo menos, três partes da vaca.

2 horas
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U5: Preparação de Pratos de Carne
Unidade e Sessão

Objetivos

S2: Porco

⎯ Identificar as várias técnicas de corte na carne de porco

Pedagógicos

Métodos
e
Estratégias

⎯ Método ativo/participativo;
⎯ Método expositivo através de apresentação PowerPoint.

⎯ Computador
⎯ Internet

Recursos
Pedagógicos

⎯ Projetor
⎯ Mesa e cadeira para o formador
⎯ Mesas e cadeiras para formandos
⎯ Material de escrita (cadernos, lápis, borrachas, canetas)

Atividade
dos
Formandos

Duração

⎯ Escuta ativa, colocando questões sempre que pertinente ou necessário.
⎯ Realização de atividade: através da imagem do animal, o formando deve ser
capaz de identificar, pelo menos, três partes do porco

2 horas
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U5: Preparação de Pratos de Carne
Unidade e Sessão

Objetivos

S3: Frango

⎯ Identificar as várias técnicas de corte na carne de frango.

Pedagógicos

Métodos
e
Estratégias

⎯ Método ativo/participativo;
⎯ Método expositivo através de apresentação PowerPoint.

⎯ Computador
⎯ Internet

Recursos
Pedagógicos

⎯ Projetor
⎯ Mesa e cadeira para o formador
⎯ Mesas e cadeiras para formandos
⎯ Material de escrita (cadernos, lápis, borrachas, canetas)

Atividade
dos
Formandos

⎯ Escuta ativa, colocando questões sempre que pertinente ou necessário.
⎯ Realização de atividade: através da imagem do animal, o formando deve ser
capaz de identificar, pelo menos, três partes do frango.

Avaliação

⎯ Realização de avaliação em formato de escolha múltipla U5.

Duração

2 horas
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U6: Preparação de Pratos de Peixe
Unidade e Sessão

Objetivos

S1: Peixe

⎯ Identificar as várias técnicas de corte de peixe.

Pedagógicos

Métodos
e
Estratégias

⎯ Método ativo/participativo;
⎯ Método expositivo através de apresentação PowerPoint.

⎯ Computador
⎯ Internet

Recursos
Pedagógicos

⎯ Projetor
⎯ Mesa e cadeira para o formador
⎯ Mesas e cadeiras para formandos
⎯ Material de escrita (cadernos, lápis, borrachas, canetas)

Atividade
dos
Formandos
Duração

⎯ Escuta ativa, colocando questões sempre que pertinente ou necessário.
⎯ Realização de atividade: através da imagem do animal, o formando deve ser
capaz de identificar, pelo menos, três partes do peixe.

2 horas
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U6: Preparação de Pratos de Peixe
Unidade e Sessão

Objetivos

S2: Filetes de Peixe

⎯ Conhecer o processo de preparação de filetes.

Pedagógicos

Métodos
e
Estratégias

⎯ Método ativo/participativo;
⎯ Método expositivo através de apresentação PowerPoint.

⎯ Computador
⎯ Internet

Recursos
Pedagógicos

⎯ Projetor
⎯ Mesa e cadeira para o formador
⎯ Mesas e cadeiras para formandos
⎯ Material de escrita (cadernos, lápis, borrachas, canetas)

Atividade
dos
Formandos

⎯ Escuta ativa, colocando questões sempre que pertinente ou necessário.
⎯ Realização de atividade: através da imagem do animal, o formando deve ser
capaz de identificar, pelo menos, três partes do peixe.

Avaliação

⎯ Realização de avaliação em formato de escolha múltipla U6.

Duração

2 horas
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U7: Preparação de Legumes
Unidade e Sessão

Objetivos
Pedagógicos

Métodos
e
Estratégias

S1: Corte de Legumes

⎯ Conhecer os utensílios para o corte de legumes;
⎯ Identificar as várias técnicas de corte de legumes;

⎯ Método ativo/participativo;
⎯ Método demonstrativo;
⎯ Método expositivo através de apresentação PowerPoint.

⎯ Computador
⎯ Internet

Recursos
Pedagógicos

⎯ Projetor
⎯ Mesa e cadeira para o formador
⎯ Mesas e cadeiras para formandos
⎯ Material de escrita (cadernos, lápis, borrachas, canetas)

Atividade
dos
Formandos
Duração

⎯ Escuta ativa, colocando questões sempre que pertinente ou necessário.
⎯ Realização de atividade: Os formandos devem ser capazes de identificar os
cortes dos legumes através de imagens representativas.

2 horas
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U7: Preparação de Legumes
Unidade e Sessão

Objetivos

S2: Corte de Batatas

⎯ Identificar as várias técnicas de corte de batatas;

Pedagógicos

Métodos
e
Estratégias

⎯ Método ativo/participativo;
⎯ Método demonstrativo;
⎯ Método expositivo através de apresentação PowerPoint.

⎯ Computador
⎯ Internet

Recursos
Pedagógicos

⎯ Projetor
⎯ Mesa e cadeira para o formador
⎯ Mesas e cadeiras para formandos
⎯ Material de escrita (cadernos, lápis, borrachas, canetas)

Atividade
dos
Formandos

⎯ Escuta ativa, colocando questões sempre que pertinente ou necessário.
⎯ Realização de atividade: Os formandos devem ser capazes de identificar os
cortes das batatas através de imagens representativas.

Avaliação

Realização de avaliação em formato de escolha múltipla U7.

Duração

2 horas
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U8: Preparação de Sobremesas
Unidade e Sessão

Objetivos
Pedagógicos

Métodos
e
Estratégias

S1: Pessoal de Pastelaria

⎯ Entender a hierarquia de trabalho numa pastelaria;
⎯ Identificar as diferentes funções do pessoal de pastelaria.

⎯ Método ativo/participativo;
⎯ Método expositivo através de apresentação PowerPoint.

⎯ Computador
⎯ Internet

Recursos
Pedagógicos

⎯ Projetor
⎯ Mesa e cadeira para o formador
⎯ Mesas e cadeiras para formandos
⎯ Material de escrita (cadernos, lápis, borrachas, canetas)

Atividade
dos
Formandos
Duração

⎯ Escuta ativa, colocando questões sempre que pertinente ou necessário;
⎯ Realização de Role Play: Simulação das diferentes funções do pessoal

na cozinha.
2 horas
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U8: Preparação de Sobremesas
Unidade e Sessão

S2: Utensílios

Objetivos

⎯ Conhecer os diferentes utensílios para a confeção de sobremesas;

Pedagógicos

⎯ Identificar os diferentes utensílios para a confeção de sobremesas.

Métodos
e
Estratégias

⎯ Método ativo/participativo;
⎯ Método demonstrativo;
⎯ Método expositivo através de apresentação PowerPoint.

⎯ Computador
⎯ Internet

Recursos
Pedagógicos

⎯ Projetor
⎯ Mesa e cadeira para o formador
⎯ Mesas e cadeiras para formandos
⎯ Material de escrita (cadernos, lápis, borrachas, canetas)

Atividade

⎯ Escuta ativa, colocando questões sempre que pertinente ou necessário;

dos

⎯ Realização de atividade prática: Demonstração de diferentes utensílios e

Formandos

equipamentos (reais ou em imagens) e proceder à sua identificação.

Duração

1 hora
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U8: Preparação de Sobremesas
Unidade e Sessão

S3: Chocolate e Açúcar
⎯ Conhecer os diferentes tipos de chocolate;

Objetivos
Pedagógicos

⎯ Distinguir os diferentes tipos de chocolate;
⎯ Conhecer os diferentes tipos de açúcar;
⎯ Distinguir os diferentes tipos de açúcar.

Métodos
e
Estratégias

⎯ Método ativo/participativo;
⎯ Método demonstrativo;
⎯ Método expositivo através de apresentação PowerPoint.

⎯ Computador
⎯ Internet

Recursos
Pedagógicos

⎯ Projetor
⎯ Mesa e cadeira para o formador
⎯ Mesas e cadeiras para formandos
⎯ Material de escrita (cadernos, lápis, borrachas, canetas)
⎯ Escuta ativa, colocando questões sempre que pertinente ou necessário;
⎯ Realização de atividade prática: Os formandos, de olhos vendados, devem

Atividade
dos
Formandos

provar três qualidades de chocolate (negro, leite e branco) e saber distinguilos através do palato.
⎯ Realização de atividade prática: Os formandos, de olhos vendados, devem
tocar em três tipos de açúcar (em pó, granulado e melaço) e saber distinguilos através do tacto.

Duração

2 horas
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U8: Preparação de Sobremesas
Unidade e Sessão

S4: Ovos e Produtos Lácteos
⎯ Distinguir os ovos pela categoria;

Objetivos

⎯ Reconhecer diferentes tipos de ovos;

Pedagógicos

⎯ Conhecer diferentes produtos lácteos;
⎯ Identificar diferentes produtos lácteos.

Métodos
e
Estratégias

⎯ Método ativo/participativo;
⎯ Método demonstrativo;
⎯ Método expositivo através de apresentação PowerPoint.

⎯ Computador
⎯ Internet

Recursos
Pedagógicos

⎯ Projetor
⎯ Mesa e cadeira para o formador
⎯ Mesas e cadeiras para formandos
⎯ Material de escrita (cadernos, lápis, borrachas, canetas)
⎯ Escuta ativa, colocando questões sempre que pertinente ou necessário;
⎯ Realização de atividade prática: São apresentados diferentes tipos de ovos aos

Atividade
dos
Formandos

formandos (codorniz, galinha, ganso, pato e faisão) e estes deverão fazer a
correspondência com a imagem correta ao animal.
⎯ Realização de atividade prática: Os formandos, perante diferentes produtos
lácteos (leite, leite condenado, leite em pó), devem fazer a sua
correspondência aos nomes corretos.

Duração

2 horas
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U8: Preparação de Sobremesas
Unidade e Sessão

S5: Exemplos de Sobremesas
⎯ Conhecer as características de um doce de colher;

Objetivos
Pedagógicos

⎯ Conhecer as características de uma tarte;
⎯ Conhecer as características de um bolo;
⎯ Conhecer as características de uma torta;
⎯ Conhecer as características de um semifrio.

Métodos
e

⎯ Método ativo/participativo;
⎯ Método expositivo através de apresentação PowerPoint.

Estratégias
⎯ Computador
⎯ Internet

Recursos
Pedagógicos

⎯ Projetor
⎯ Mesa e cadeira para o formador
⎯ Mesas e cadeiras para formandos
⎯ Material de escrita (cadernos, lápis, borrachas, canetas)

Atividade
dos
Formandos
Duração

⎯ Escuta ativa, colocando questões sempre que pertinente ou necessário;
⎯ Realização de atividade prática: Dentro dos tipos de sobremesa que
estudaram (doce de colher, tarte, bolo, torta e semifrio), o formando deve
selecionar um, escolher os ingredientes e fazer a sua própria receita.

4 horas
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U8: Preparação de Sobremesas
Unidade e Sessão

S6: Exemplos de Sobremesas
⎯ Conhecer as características de um parfait;

Objetivos
Pedagógicos

⎯ Conhecer as características de um crepe;
⎯ Conhecer as características de um sufflé;
⎯ Conhecer as características de um gelado;
⎯ Conhecer as características de um pudim.

Métodos

⎯ Método ativo/participativo;
⎯ Método expositivo através de apresentação PowerPoint.
⎯ Computador
⎯ Internet

Recursos
Pedagógicos

⎯ Projetor
⎯ Mesa e cadeira para o formador
⎯ Mesas e cadeiras para formandos
⎯ Material de escrita (cadernos, lápis, borrachas, canetas)

Atividade
dos
Formandos

⎯ Escuta ativa, colocando questões sempre que pertinente ou necessário;
⎯ Realização de atividade prática: Dentro dos tipos de sobremesa que
estudaram (parfait, crepe, sufflé, gelado e pudim), o formando deve selecionar
um, escolher os ingredientes e fazer a sua própria receita.

Avaliação

⎯ Realização de avaliação em formato de escolha múltipla U8.

Duração

4 horas
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U9: Glossário
Unidade e Sessão

Objetivos

S1: Conceitos

⎯ Conhecer conceitos de cozinha;

Pedagógicos

Métodos

⎯ Método ativo/participativo;
⎯ Método expositivo através de apresentação PowerPoint.
⎯ Computador
⎯ Internet

Recursos
Pedagógicos

⎯ Projetor
⎯ Mesa e cadeira para o formador
⎯ Mesas e cadeiras para formandos
⎯ Material de escrita (cadernos, lápis, borrachas, canetas)

Atividade
dos
Formandos
Duração

⎯ Escuta ativa, colocando questões sempre que pertinente ou necessário;
⎯ Realização de atividade prática: os formandos devem selecionar 3 dos
conceitos descritos no manual e procurar através de vídeos exemplificar qual
o seu significado.

2 horas
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U9: Glossário
Unidade e Sessão

Objetivos

S2: Conceitos
⎯ Conhecer conceitos de cozinha;

Pedagógico
Métodos

⎯ Método ativo/participativo;
⎯ Método expositivo através de apresentação PowerPoint.
⎯ Computador
⎯ Internet

Recursos
Pedagógicos

⎯ Projetor
⎯ Mesa e cadeira para o formador
⎯ Mesas e cadeiras para formandos
⎯ Material de escrita (cadernos, lápis, borrachas, canetas)

Atividade
dos
Formandos

⎯ Escuta ativa, colocando questões sempre que pertinente ou necessário;
⎯ Realização de atividade prática: os formandos devem selecionar 3 dos
conceitos descritos no manual e procurar através de vídeos exemplificar qual
o seu significado.

Avaliação

⎯ Realização de avaliação em formato de escolha múltipla U9.

Duração

2 horas
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U10: Direitos e Responsabilidades
Unidade e Sessão

Objetivos
Pedagógico
Métodos

S1: Cidadania
⎯ Compreender o conceito de cidadania;
⎯ Conhecer a Declaração Universal dos Direitos Humanos.
⎯ Método ativo/participativo;
⎯ Método expositivo através de apresentação PowerPoint.
⎯ Computador
⎯ Internet

Recursos
Pedagógicos

⎯ Projetor
⎯ Mesa e cadeira para o formador
⎯ Mesas e cadeiras para formandos
⎯ Material de escrita (cadernos, lápis, borrachas, canetas)

Atividade
dos

⎯ Escuta ativa, colocando questões sempre que pertinente ou necessário.

Formandos
Duração

2 horas
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U10: Direitos e Responsabilidades
Unidade e Sessão

Objetivos

S2: Conteúdos Teóricos
⎯ Aplicar o conceito de cidadania.

Pedagógico
Métodos

⎯ Método ativo/participativo;
⎯ Método demonstrativo.
⎯ Computador
⎯ Internet
⎯ Projetor

Recursos
Pedagógicos

⎯ Mesa e cadeira para o formador
⎯ Mesas e cadeiras para formandos
⎯ Material de escrita (cadernos, lápis, borrachas, canetas)
⎯ Papel de cenário
⎯ Tintas
⎯ Pincéis

Atividade
dos

⎯ Realização de atividade prática: Em grupo, os formandos devem ser capazes
de fazer um painel representativos dos direitos

Formandos
Duração

2 horas
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U10: Direitos e Responsabilidades
Unidade e Sessão

Objetivos
Pedagógico
Métodos

S3: Empregador e Empregado
⎯ Conhecer os direitos do trabalhador;
⎯ Conhecer os deveres do trabalhador;
⎯ Conhecer os deveres da entidade empregadora.
⎯ Método ativo/participativo;
⎯ Método expositivo através de apresentação PowerPoint.
⎯ Computador
⎯ Internet

Recursos
Pedagógicos

⎯ Projetor
⎯ Mesa e cadeira para o formador
⎯ Mesas e cadeiras para formandos
⎯ Material de escrita (cadernos, lápis, borrachas, canetas)

Atividade
dos

⎯ Escuta ativa, colocando questões sempre que pertinente ou necessário.

Formandos
Avaliação

⎯ Realização de avaliação em formato de escolha múltipla U10.

Duração

2 horas
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U11: Procura Ativa de Emprego
Unidade e Sessão

Objetivos

S1: Sessão Introdutória
⎯ Reconhecer a importância da procura ativa de emprego.

Pedagógico
Métodos

⎯ Método ativo/participativo;
⎯ Método expositivo através de apresentação PowerPoint.
⎯ Computador
⎯ Internet

Recursos
Pedagógicos

⎯ Projetor
⎯ Mesa e cadeira para o formador
⎯ Mesas e cadeiras para formandos
⎯ Material de escrita (cadernos, lápis, borrachas, canetas)

Atividade
dos
Formandos
Duração

⎯ Escuta ativa, colocando questões sempre que pertinente ou necessário.
⎯ Realização de uma atividade: os formandos devem procurar um anúncio de
emprego.

1 hora
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U11: Procura Ativa de Emprego
Unidade e Sessão

Objetivos
Pedagógico

S2: Carta de Apresentação
⎯ Conhecer a carta de apresentação;
⎯ Elaborar uma carta de apresentação.
⎯ Método ativo/participativo;

Métodos

⎯ Método demonstrativo;
⎯ Método expositivo através de apresentação PowerPoint.
⎯ Computador
⎯ Internet

Recursos
Pedagógicos

⎯ Projetor
⎯ Mesa e cadeira para o formador
⎯ Mesas e cadeiras para formandos
⎯ Material de escrita (cadernos, lápis, borrachas, canetas)

Atividade
dos
Formandos
Duração

⎯ Escuta ativa, colocando questões sempre que pertinente ou necessário;
⎯ Realização de atividade: Os formandos, de acordo com o anúncio de
emprego que selecionaram na sessão anterior, devem redigir uma carta de
apresentação.

2 horas
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U11: Procura Ativa de Emprego
Unidade e Sessão

Objetivos
Pedagógico

S3: Currículo
⎯ Conhecer as partes constituintes de um currículo;
⎯ Identificar diferentes tipos de currículo;
⎯ Elaborar um currículo.
⎯ Método ativo/participativo;

Métodos

⎯ Método demonstrativo;
⎯ Método expositivo através de apresentação PowerPoint.
⎯ Computador
⎯ Internet

Recursos
Pedagógicos

⎯ Projetor
⎯ Mesa e cadeira para o formador
⎯ Mesas e cadeiras para formandos
⎯ Material de escrita (cadernos, lápis, borrachas, canetas)

Atividade
dos
Formandos
Duração

⎯ Escuta ativa, colocando questões sempre que pertinente ou necessário;
⎯ Realização de atividade: Os formandos, de acordo com o que aprenderam,
devem elaborar o seu currículo.

2 horas

44

U11: Procura Ativa de Emprego
Unidade e Sessão

S4: Entrevista

Objetivos

⎯ Saber que comportamentos adotar na entrevista de emprego;

Pedagógico

⎯ Saber que comportamentos evitar na entrevista de emprego.
⎯ Método ativo/participativo;

Métodos

⎯ Método demonstrativo;
⎯ Método expositivo através de apresentação PowerPoint.
⎯ Computador
⎯ Internet

Recursos
Pedagógicos

⎯ Projetor
⎯ Mesa e cadeira para o formador
⎯ Mesas e cadeiras para formandos
⎯ Material de escrita (cadernos, lápis, borrachas, canetas)

Atividade
dos

⎯ Escuta ativa, colocando questões sempre que pertinente ou necessário;

Formandos
Duração

2 horas
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U11: Procura Ativa de Emprego
Unidade e Sessão

Objetivos

S4: Simulação de Entrevista
⎯ Realizar uma entrevista de emprego.

Pedagógico
Métodos

⎯ Método ativo/participativo;
⎯ Método demonstrativo;
⎯ Computador
⎯ Internet

Recursos
Pedagógicos

⎯ Projetor
⎯ Mesa e cadeira para o formador
⎯ Mesas e cadeiras para formandos
⎯ Material de escrita (cadernos, lápis, borrachas, canetas)

Atividade
dos
Formandos

⎯ Realização de Role Play: simulação de entrevista de emprego, de acordo com
os comportamentos aprendidos e para o anúncio anteriormente selecionado.

Avaliação

⎯ Realização de avaliação em formato de escolha múltipla U11.

Duração

2 horas
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PARTE 2 Formação Profissional
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Introdução

Desde a Pré-história que o homem sente necessidade de se alimentar. Inicialmente vivia do que
encontrava nos campos, comendo tudo no seu estado natural. Com a descoberta do fogo, ao aproximar
os alimentos, o homem apercebeu-se que estes ficavam mais saborosos e menos rijos. Assim nasceu a
cozinha e a necessidade de utensílios. Estes utensílios eram feitos de ossos, olaria, pedra e bronze.

A COZINHA - Por este nome é designado o local onde se confecionam as iguarias culinárias.
A arte de cozinhar, é muito antiga. O primeiro cozinheiro, foi o homem primitivo, quando aproximando
um bocado de carne das chamas da fogueira, que tinha acesso, para se aquecer, constatou que esta carne,
assim aquecida, tornava-se mais saborosa e a sua mastigação mais fácil. A partir deste momento a cozinha
tinha nascido e foi progredindo, graças a outras descobertas.
Um homem engenhoso encontra uma maneira de aquecer a água, dentro de uma pedra, na qual foi
escavada a parte interior, dando-lhe a forma de púcaro. Mais tarde, esta marmita primitiva será
ultrapassada pelo recipiente feito em barro. O espeto e a caçarola, se bem que rudimentares, permitem
ao homem a realização das preparações culinárias.
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Não vamos ocupar mais tempo no estudo detalhado de documentos que a pré-história nos fornece sobre
as origens da cozinha e que não são mais, do que fragmentos de olaria, utensílio de sílex, de bronze, de
ossos de animais, de vestígios de cidades lacustres, etc... Vamos examinar o que foi a cozinha no tempo
das civilizações grega e romana.

Cozinha na Grécia Antiga
Nas cozinhas das grandes casas desta época, existia toda uma hierarquia de servidores tendo cada um
deles atribuições claramente definidas. Assim, um destes criados chamados OPSONÉS, tinha por missão
efetuar as compras. Um outro, chamado OPSARTYTES, estava encarregado de acender o fogo e mantê-lo
vivo, fazendo também a preparação de pratos mais comuns. Uma mulher a DÉMIOURGA, ocupava-se da
confeção da pastelaria e outras guloseimas. Contrariamente ao que sucedia em Roma, onde estava
interdita a entrada às mulheres nas cozinhas, na Grécia, elas tinham livre acesso e ocupavam-se de certos
trabalhos.

Os utensílios culinários dos gregos eram também rudimentares, mas não tanto como os utilizados durante
os primeiros séculos da história. Rapidamente, a fabricação de utensílios de cozinha, aperfeiçoa-se.
Chegaram mesmo a produzir-se objetos usuais, como: marmitas, caçarolas, tachos, panelas, grelhas, que
por vezes eram feitos de metal precioso, como prata ou ouro, magnificamente ornamentados. Desta
sumptuosidade de utensílios e aparelhos utilizados nas cozinhas dos antigos, conservam-se diferentes
peças no museu do Louvre (Paris).

49

Cozinha Internacional
Podemos defini-la como a arte de confecionar os alimentos, de acordo com os métodos e regras clássicas
na preparação dos diversos pratos, segundo as suas receitas, que se encontram compiladas
principalmente na cozinha Francesa, a qual estipula as suas bases.
Como a palavra indica, refere-se a iguarias e pratos provenientes dos diversos países da terra, os quais,
pela sua apreciação e aceitação ficaram conhecidos internacionalmente e representam a gastronomia dos
mesmos.
Por exemplo:

Caril de frango à Indiana

Civet de lebre à Francesa

Feijoada à Brasileira

Goulash à Húngara

50

Cozinha Nacional
Podemos defini-la como o conjunto de pratos e iguarias representativas de um País e, portanto, com a
denominação do mesmo. Por exemplo:
Por exemplo:
⎯ Prato em Portugal ou que originário de Portugal, chamar-se-á Cozinha Nacional Portuguesa.
⎯ Prato em Espanha ou que é originário de Espanha, chamar-se-á Cozinha Nacional Espanhola.

Cozinha Regional
A cozinha Regional caracteriza-se pelo facto de não seguir as regras de uma cozinha clássica. Ou seja, as
receitas variam conforme as diferentes regiões estando a composição dos seus pratos sujeita aos
produtos das mesmas, seja na agricultura, caça ou pesca.

Choco frito - Portugal

Pargo a la roteña - Espanha
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1. Higiene e Segurança Pessoal
Saúde

Para manter uma boa saúde é necessário conservar o corpo limpo, adquirir bons hábitos e manter uma
atitude mental sã.
Todas as pessoas que contactam com os alimentos devem efetuar um exame médico completo no início
da sua atividade profissional e devem repeti-lo periodicamente e sempre que existam razões que
justifiquem a realização de novos exames.

O manipulador de alimentos deve saber que existem determinadas doenças que podem ser transmitidas
através dos alimentos contaminados, designadamente as intoxicações alimentares.
Algumas situações podem justificar o afastamento temporário das pessoas que manipulam os alimentos:
⎯ Dores abdominais, diarreia, febre, náuseas e vómitos;
⎯ Anginas, tosse ou corrimento nasal;
⎯ Processos inflamatórios da boca, olhos e ouvidos;
⎯ Lesões da pele como erupções, furúnculos, feridas infetadas
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Principais normas de higiene para o pessoal que trabalha na cozinha:
Antes do serviço:
⎯ Higiene do corpo - banho ou duche
⎯ Higiene da boca e dentes
⎯ Limpeza e corte das unhas
⎯ Barba feita
⎯ Cabelos devidamente arranjados
⎯ Lavagem das mãos

As mãos são uma importante fonte de contaminação para os alimentos.
Devem estar sempre limpas, as unhas curtas e de preferência sem verniz.

Nas mãos ásperas, com fissuras, cortes ou feridas os microrganismos podem
instalar-se e constituir um perigo para os consumidores, se não forem tomadas
as devidas precauções.

Se usar luvas para a manipulação dos produtos alimentares estas devem ser
mantidas em boas condições de higiene.

A higiene das mãos deve constituir um ponto importante na educação sanitária
daqueles que manipulam os alimentos.
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Hábitos que deve evitar quando manipula alimentos:
⎯ Meter os dedos na boca e nariz, olhos e ouvidos
⎯ Mexer no cabelo
⎯ Roer as unhas
⎯ Fumar
⎯ Comer
⎯ Mascar pastilha elástica
⎯ Meter as mãos nas algibeiras
⎯ Mexer em dinheiro, jornais, etc.
⎯ Tossir ou espirrar
⎯ Provar os cozinhados com os dedos

Lavar as mãos:
⎯ Antes de iniciar, durante e no fim de qualquer tarefa
⎯ Depois de usar as instalações sanitárias
⎯ Quando mexer no cabelo no nariz ou noutra parte do corpo

Em geral, sempre que seja necessário manusear utensílios em
estado higiénico deficiente, lavar as mãos imediatamente!
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Como lavar as mãos:

1º Molhar as mãos

2º Ensaboar bem, de preferência com sabão líquido

3º Escovar as unhas com escova própria

4º Passar por água corrente para retirar o sabão

5º Secar, de preferência com toalhetes de papel ou secador

As pessoas que contactam com produtos alimentares devem
manter um elevado nível de higiene pessoal e bons hábitos de
higiene durante todo o período de trabalho.

55

O Vestuário
O manipulador de alimentos deve iniciar o seu dia de trabalho com o vestuário/farda de proteção limpo
e deve manter-se assim, tanto quanto possível, ao longo de toda a tarefa.

O vestuário deve ser confortável e adequado ao trabalho a realizar:

Proteger devidamente o cabelo com barrete ou touca

Não usar relógio no pulso, anéis ou pulseiras

Usar calçado próprio para a função
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Uniformes de Cozinha: Composição e Cuidados
O uniforme do cozinheiro é constituído por:
⎯ Barrete
⎯ Jaleca (preferencialmente branca)
⎯ Avental (preferencialmente branca)
⎯ Calças
⎯ Socas ortopédicas
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A lenda diz-nos que foi o grande chefe “Gréme”, o primeiro que teve
a ideia de trocar o pouco gracioso barrete de algodão usado pelos
Barrete

antepassados, pelo barrete branco, engomado e usado de forma
correta.

Quanto à jaleca podemos dizer que também tem um modelo clássico.
É invariavelmente branco, não só por ser esta a cor que denota
Jaleca

melhor o estado de limpeza, como também pelo facto de repelir o
calor, a que todos os cozinheiros estão expostos.

Avental

O avental, também branco, pela mesma razão, usa-se normalmente a
meia perna, um pouco acima do joelho.

As calças, normalmente de cotim ou de terylene, para facilitar a sua
Calças

lavagem, é tradicionalmente com um desenho aos quadradinhos de
cor cinzento-azulado.

Sobre o calçado, diremos que o mais adequado para a profissão, são
as socas de sola rija. Este calçado, tem a vantagem de evitar as
Socas

queimaduras e a humidade, sendo por isso, menos recomendável o
uso de sapatos vulgares.
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2. Organização e Gestão da Cozinha
Sendo a cozinha uma secção de importância básica dentro do sector da restauração, deverá ser bem
estruturada dentro de um esquema funcional adequado:
⎯ Deverá ter o espaço suficiente para que os profissionais que lá trabalham, possam executar as
tarefas inerentes sem embaraços;
⎯ Deverá ser bastante arejada, não só por razões de higiene, como para evitar concentração de
fumos e cheiros → Para o efeito, as cozinhas atuais estão apetrechadas com campânulas para a
extração de fumos, ar quente e cheiros, tendo também um sistema de filtragem de fumos, de
forma a não deixar passar gorduras;
⎯ O pavimento deverá ser resistente, de modo a suportar as grandes cargas, que constituem o
equipamento de cozinha;
⎯ O revestimento deverá ser durável, resistente e de preferência áspero, de modo a evitar
superfícies escorregadia;
⎯ Deverá ter uma inclinação pequena, de modo a facilitar o escoamento de águas derramadas ou
de lavagem, tendo para este efeito situadas nos pontos estratégicos grelhas de escoamento;
⎯ Deverá estar provida de uma boa iluminação.

A cozinha de uma unidade hoteleira, para esta ser funcional, deve ter uma área nunca inferior a ¾ da área
do restaurante. Deve localizar-se o mais próximo possível deste, para assim não se verificarem demoras
no transporte dos pratos confecionados, e o serviço chegar o mais quente possível ao cliente.
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O

bloco quente da cozinha, deve localizar-se no centro da zona quente da cozinha, para assim

facilitar os movimentos e a deslocação em volta deste. Os banhos-de-maria e as fritadeiras devem
instalar-se no topo do bloco quente, o mais próximo da roda possível, para assim facilitar o empratamento
das iguarias.
A cozinha fria deve localizar-se separada da cozinha quente, para evitar as diferenças de temperatura.
A zona de cortes e preparações frias o mais afastado possível do restaurante, para evitar e isolar o mais
possível os ruídos que se provocam neste sector, evitando incomodar os clientes durante a toma das
refeições.
A

zona de lavagem da bateria e utensílios de cozinha também deve localizar-se o mais afastado

possível do restaurante, para evitar e isolar o mais possível os ruídos que se provocam neste sector,
evitando incomodar os clientes durante a toma das refeições.

Equipamentos de Cozinha
Podemos classificar os equipamentos de cozinha nos seguintes grupos:
⎯ Equipamentos móveis de cozinha
⎯ Equipamentos de preparação
⎯ Equipamentos de cocção
⎯ Equipamentos de refrigeração
⎯ Equipamentos de lavagem
⎯ Bateria da cozinha (utensílios e material de empratamento)
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O equipamento de uma cozinha é variável. Há, porém, certos equipamentos indispensáveis:
Zona de armazenamento:
⎯ Prateleiras arejadas e facilmente laváveis
⎯ Câmaras frigoríficas separadas para carnes, peixes,
legumes e hortaliças e outra para lacticínios e ovos.

Zona de Preparação:
⎯ Tanque para lavagem
⎯ Mesas diversas de trabalho
⎯ Máquinas de descascar batatas
⎯ Máquinas de cortar legumes
⎯ Máquinas de serrar ossos
⎯ Máquinas de cortar fiambre
⎯ Máquinas universais para passar, bater, amassar, entre
outros
⎯ Gaveta-rede para batatas, cebolas, entre outros.

Zona de Confeção:
⎯ Fogão com bicos a gás ou placas elétricas, fritadeiras
elétricas e basculantes
⎯ Marmitas

basculantes,

banhos-maria,

armários

frigoríficos, mesas de trabalho
⎯ Prateleiras e barras de ferros para colocar e pendurar a
bateria de cozinha
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Precauções indispensáveis na sua manipulação:
⎯ Verificar se os fios e tomadas elétricas estão em bom estado;
⎯ Cuidar a montagem das peças para o seu perfeito funcionamento;
⎯ Observar as instruções para introduzir os comestíveis nas partes móveis;
⎯ Não trabalhar com roupas largas e soltas que possam prender às peças móveis da máquina;
⎯ Ler as instruções ao lado de cada máquina para a sua utilização, limpeza e precauções a ter com
o seu funcionamento.

Fuga de gases e perigo de explosões:
Há perigo de explosão nos equipamentos a gás, por isso as chaves de controlo somente deverão ser
abertas, quando os pilotos estiverem acesos. Verificar o bom funcionamento das válvulas de segurança,
nos equipamentos a vapor, evitando assim o perigo de explosão.

Eletrocussão e intoxicação:
Há perigo de choque de corrente elétrica, devendo evitar-se ligar equipamentos elétricos cujas conexões
estejam húmidas ou danificadas. Deve-se facultar a revisão dos aparelhos a gás, periodicamente, a fim de
que o calor por eles emitidos seja proporcionado por meio de chamas proveniente de uma mistura de
gás/ar correta, caso contrário, há perigo de intoxicação de gases nocivos.
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Utensílios de Cozinha:
São todos os acessórios ou ferramentas, de formas diversas, indispensáveis para a manipulação e
transformação dos alimentos.
Garfos de cozinha: Utilizam-se para virar carnes durante o processo de cocção e para
ajudar a trinchar os alimentos.
Espátulas: Existem de várias formas e tamanhos e utilizam-se para desprender e virar
alimentos das frigideiras ou outros recipientes.
Escumadeiras e colheres de arame: Existem em vários tamanhos. Utilizam-se para retirar
a espuma dos caldos de cozinha, e para retirar comestíveis de líquidos e frituras em geral.
Passador chinês: Serve para passar sopas, caldos, cremes ou molhos. Geralmente feitos
em inox, de forma cónica e perfurado com buraquinhos mais ou menos largos, consoante
ao emprego a que se destinam.
Peneiro: De metal, plástico ou madeira, com malha de diferentes tamanhos, ideal para
arejar farinha.
Escorredor: Em forma de bacia, furado. Usa-se para escorrer água do macarrão e legumes
cozidos, ou lavar frutas verduras e legumes. Com vários tamanhos, tendo uma ou duas
pegas.
Separador de ovos: Colher redonda com furos ou fendas. Faz com que a clara escorra,
retendo a gema.
Colheres de madeira ou acrílico: Os seus tamanhos variam, consoante as necessidades. E
utilizam-se para misturar os alimentos em recipientes, assim como mexer refugados e
estufados.
Conchas: São utilizadas para transportar e tirar porções de caldos, molhos, fundos e/ou
sopas. Têm várias formas e tamanhos, segundo a sua utilização e capacidade.
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Faca do chefe ou faca de cozinha:
O cozinheiro deve ter à sua disposição uma variedade de facas para uso geral e específico. As facas devem
ser mantidas afiadas e guardadas dentro de blocos de madeira para não perderem o fio.
Cutelo

Faca para queijos

Faca para peixe

Faca para ostras

Trinchantes

Faca para desossar

Faca de serrilha

Amolador de facas (Fuzil)

Preocupações indispensáveis na sua utilização:
⎯ Guardar as facas e outros instrumentos de corte de modo a poder pegar-lhes pelo cabo sem riscos
de acidente;
⎯ Nunca os deixar entre outros utensílios ou cobertos de alimentos;
⎯ Os instrumentos de ponta e corte, devem ser passados para as mãos de outros, dando o cabo
para a outra pessoa agarrar em segurança;
⎯ Após a utilização deste devem ser lavados em solução desinfetante, em recipiente separado dos
outros utensílios de cozinha, para assim evitar acidentes, durante a sua lavagem.
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Funções do Pessoal de Cozinha
Os profissionais, dentro das suas respetivas categorias, devem ser dotados de um alto grau de sacrifício,
espírito de entreajuda e compreensão, respeitando sempre as normas de higiene, assim como os horários
que lhes são estipulados.
Os que ocupam cargos de menor responsabilidade devem respeitar os seus superiores imediatos,
acatando as suas diretrizes e só assim poderão adquirir os conhecimentos necessários para a sua
formação profissional - numa forma evolutiva e consciente.

“Para saber mandar há que saber obedecer”
E não só…
Também é preciso respeitar e desculpar!

O candidato a cozinheiro deverá:
⎯ Deter uma certa robustez física
⎯ (trabalho em pé e ritmo de trabalho acelerado)
⎯ Possuir um nível de conhecimentos suficiente
⎯ Ser educado com todos
⎯ (clientes, colegas, superiores e trabalhadores de outras secções)
⎯ Ter uma boa memória
⎯ (que permita reter nomes)
⎯ Autodisciplina
⎯ Sentido de responsabilidade
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Chefe de Cozinha:
⎯ Organiza, coordena, dirige e verifica os trabalhos de cozinha em restaurantes, hotéis e
estabelecimentos similares.
⎯ Elabora ou contribui para a elaboração do plano de ementas e listas de restaurante.
⎯ Dá instruções ao pessoal da cozinha sobre a preparação e confeção dos pratos, tipos de guarnição
e quantidades a servir.
⎯ Cria receitas e prepara especialidades.
⎯ Acompanha o andamento dos cozinheiros, assegurando-se da perfeição dos pratos e da sua
concordância com o estabelecimento.
⎯ Supervisiona a saída das iguarias preparadas, assegurando-se de que elas correspondem aos
pedidos, e sejam perfeitas sob todos os pontos de vista.
⎯ É responsável pela elaboração das ementas do pessoal e pela boa confeção das respetivas
refeições qualitativa e quantitativamente.
⎯ Controla a quantidade e qualidade das mercadorias entregues pelos fornecedores, e/ou quando
necessário efetuará as compras de acordo com o sistema das empresas. Controla a quantidade e
qualidade das mercadorias entregues na cozinha, provenientes de outras secções, certificando-se
de que correspondem às requisitadas.
⎯ Executa todos os cálculos de custo (direto ou indiretos) rápida e eficientemente, tendo em conta
o valor das capitações.
⎯ Elabora todos os mapas, inventários e relatórios do seu departamento, e administra o orçamento
atribuído ao mesmo.
⎯ Colabora na aquisição de equipamento e utensílios, assim como na sua implantação e
manutenção.
⎯ Mantém a ordem e a disciplina no trabalho, assim como as boas relações entre o pessoal da
cozinha e dos outros departamentos.
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Sub-chefe de Cozinha:
⎯ Coadjuva o chefe de cozinha.
⎯ Assume as funções do chefe, na ausência deste.

Rôtisseur:
⎯ Confeciona as carnes assadas.
⎯ Confeciona os grelhados e os fritos.
⎯ Prepara e confeciona todas as batatas destinadas a serem
fritas.

Entremetier:
⎯ Prepara e confeciona todos os legumes, exceto os fritos.
⎯ Confeciona todos os pratos de ovos.
⎯ Confeciona as massas italianas.
⎯ Confeciona sopas e caldos brancos
(nas cozinhas grandes, o potager faz as sopas).
Poissonnier:
⎯ Confeciona todos os peixes exceto os fritos e grelhados.
⎯ Confeciona todos os molhos de peixe e o “fumet”.
⎯ Confeciona as batatas à Inglesa.
⎯ Nas casas mais pequenas fica adjunto ao “Entremetier”.

Saucier:
⎯ Confeciona as bases e molhos de carne.
⎯ Confeciona todas as carnes e aves estufadas e salteadas.
⎯ Confeciona a caça exceto a assada ou grelhada.
⎯ Este cargo é ocupado pelo segundo chefe nos estabelecimentos
mais pequenos.
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Pasteleiro:
⎯ Faz as sobremesas de cozinha.
⎯ Confeciona a pastelaria e gelados.
⎯ Confeciona os bolos dos eventos.
⎯ Confeciona todas as massas salgadas auxiliares de cozinha
(vol-au-vents, tarteletes, florões, etc.)

Garde-Manger:
⎯ Mantém o stock de mercadorias conforme as necessidades
do estabelecimento.
⎯ Prepara todas as carnes (limpa, corta, ata).
⎯ Prepara todos os peixes.
⎯ Confeciona os pratos frios, molhos frios e acepipes.
⎯ Distribui os géneros às restantes partidas durante o serviço, à
medida que vão sendo encomendados pelo chefe.
⎯ Confeciona e decora o “Buffet” frio (nas grandes casas é feito pelo Chefe-de-Froid).

Família:
⎯ Confeciona as refeições do pessoal, seguindo as instruções do chefe de cozinha.

Tournant:
⎯ Substitui os chefes das partidas nas suas folgas.

Guarda:
⎯ Realiza o horário morto da cozinha.
⎯ Atende pedidos que surjam fora da hora normal das refeições.
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Organização de cozinha de tamanhos diferentes
Organigrama de uma cozinha grande

Organigrama de uma cozinha média
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Organigrama de uma cozinha pequena
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Articulação da Cozinha com os Serviços de Apoio

Restaurante é todo o conjunto de serviços que proporcionam refeições aos clientes, os quais se dividem
em:
⎯ Sala
⎯ Bar
⎯ Cozinha e Pastelaria
⎯ Copa
⎯ Cafetaria / Cave do Dia
⎯ Despensa / Armazém

Num hotel, podemos ainda acrescentar:
⎯ Room-Service (serviço de refeições no quarto)
⎯ Salões de Convenções
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Mise en Place:
Nas grandes cozinhas este termo refere-se ao conjunto de operações preparatórias antecedentes à confeção
das refeições. Mesmo assim, quer nas grandes quer nas pequenas cozinhas, é sempre importante preparar
os elementos auxiliar dos pratos a confecionar. Todos estes procedimentos bem feitos, tornam a execução
do trabalho muito mais fácil e rápida.

Serviço de confeção:
Após a mise-en-place, segue-se o serviço propriamente dito. Ou seja, a confeção dos pratos destinados às
refeições diárias. Este trabalho deve ser feito com rapidez e segundo as indicações e ordens transmitidas
pelo chefe da cozinha.

72

Roda ou Passe:
A roda é fundamental num trabalho de cozinha comercial, pois é de extrema importância para o bom
funcionamento de todas e de casa uma das secções da cozinha. Por esse motivo, deve ser o chefe que se
ocupe do seu andamento, devido ao grau de responsabilidade, pois a roda é por onde passam todos os
pratos depois de confecionados e destinados a serem consumidos pelo cliente. Para além de toda esta
atenção, o responsável por este serviço deverá assegurar-se constantemente de que a saída dos pratos
confecionados corresponde às encomendas, assim como cuidará da sua apresentação, temperatura e
quantidade. Para terminar, o chefe, velará para que não se cometam erros nem confusões, com os ajudantes
de sala, que transportam os pedidos, já que por vezes estes, podem retirar pratos que não correspondem à
mesa indicada.
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3. Higiene e Segurança no Trabalho
Todo o pessoal de cozinha deve apresentar-se devidamente uniformizado e impecavelmente limpo, sendo
da responsabilidade do chefe de cozinha ou do seu substituto (em caso de folga ou impedimento daquele)
a fiscalização deste procedimento.

Arrumação dos utensílios
A arrumação dos utensílios e das prateleiras deve ser mantida, de forma a que se
faça rápida identificação de materiais ou utensílios, sempre que houver
necessidade disso.
Compete ao chefe de cozinha designar os lugares dos itens a arrumar e compete
ao chefe ou responsável pelas copas de manter cada coisa no lugar que lhe foi
destinado, treinando o seu pessoal nessa rotina.
O trabalho fica facilitado e o aspeto visual, de arrumação e limpeza, será
constante.

Stocks e Arrumações de Géneros e Materiais
⎯ Os stocks devem ser mantidos, tendo em conta os consumos normais
da secção.
⎯ O stock máximo deve corresponder ao consumo médio de uma
semana e o stock mínimo, ao consumo aproximado de três dias.
⎯ Deve haver o maior cuidado na vigilância dos stocks, para evitar
aumento destes ou permanência de produtos sem consumo por
longos períodos.
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Prazos de validade
A verificação de prazos de validade deve ser feita no recebimento das
mercadorias para consumo, como rotina, uma vez por semana em todos os
sectores.

Desinfestação
A desinfestação das copas, das cozinhas, do restaurante e dos
departamentos afins deve ser feita com frequência (de mensal até três a
quatro vezes por ano). Oito dias antes da desinfestação deve ser feito um
aviso escrito, com distribuição a todos os sectores e afixação na portaria
de serviço, para que se tomem as providências cabíveis de guarda de
alimentos e vestuário, bem como, no caso do pessoal, para que eles
deixem os seus armários acessíveis.

Lixos
Os recipientes do lixo devem ser mantidos nos locais fixos e previamente
designados, tendo sempre um saco de plástico dentro, para facilitar a
remoção final do conteúdo, sem nele tocar. Devem ser conservados tapados,
sempre que não estiverem em uso. Assim:
⎯ Manter as áreas de lixo limpas;
⎯ Evitar deixar acumular grandes quantidades de lixo;
⎯ Depositar o lixo em lixeiras com tampa;
⎯ Limpar e desinfetar todos os locais onde o lixo seja armazenado, ainda
que por pouco tempo.
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Normas Gerais para as Copas
⎯ As cubas deverão estar sempre forradas com piso de borracha, para evitar danos no material
⎯ A máquina de café, água e leite deverá sempre limpa ao terminar o serviço, não esquecendo
enchê-la de água até ao dia seguinte, para evitar entupimento
⎯ Os utensílios, como liquidificadores, espremedores, etc., deverão ser lavados a cada vez que
mudar o produto neles processado e no final do turno do serviço
⎯ No congelador de sorvete não será permitida a colocação de outros produtos
⎯ Os frigoríficos deverão ser limpos uma vez por semana; desligá-los no último turno de sexta-feira,
para limpeza ao sábado, fazendo também nesse dia faxina geral e manutenção das copas
⎯ A lavagem de copos não poderá se feita em conjunto com a das chávenas, pratos ou travessas
⎯ Todo o material de serviço deve receber uma pré-lavagem, antes de entrar na lavadora. Esta
máquina deve trabalhar com uma temperatura entre 65º C e 70º C
⎯ Os doseadores de detergentes devem estar regulados, para bom resultado em qualidade e
consumo
⎯ No final de cada turno, a máquina de lavar louça deve ser limpa e enxaguada

Nos estabelecimentos onde a louça seja lavada manualmente, usar os seguintes procedimentos:
⎯ Remover todas as sujidades e restos de comida da louça que estiver a ser lavada
⎯ Usar, se possível, água bem quente e os produtos de lavagem indicados
⎯ Usar o material de limpeza de acordo com as instruções recebidas, respeitando as quantidades
⎯ O pano de limpar paredes e pisos deve ser lavado com frequência, para evitar cheiro de azedo
⎯ Empilhar os pratos de acordo com o seu tipo e tamanho
⎯ Não arrumar copos uns dentro dos outros
⎯ Arrumar, sem arremessar ou amontoar, copos e pratos em bancada de apoio
⎯ Deixar, sempre que possível, que a louça seja arejada
⎯ Os materiais prateados devem ser inspecionados após a lavagem, e se necessário, devem ter uma
nova limpeza para melhorar o brilho
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Arrumação de material nas copas
A arrumação do material de serviço deve ser cuidadosa e dentro dos seguintes procedimentos:
⎯ Bules em lugar apropriado, enfileirados, sem amontoar, por capacidades.
⎯ Pratos empilhados até um máximo de 20 unidades.
⎯ Copos em prateleiras, devidamente alinhados; nunca empilhados, nem uns dentro dos outros.
⎯ Talheres separados por tipos, em gavetas devidamente forradas com feltro.
⎯ Cestos de vime empilhados por tamanhos e formatos, sem quebraduras.
⎯ Galheteiros sempre muito limpos, sempre cheios e com tampas-padrão.
⎯ Chávenas devidamente enfileiradas, com empilhamento máximo e três.
⎯ Pires perto das chávenas, empilhados até um máximo de 15 por pilha.
⎯ Baldes de gelo bem arrumados e polidos, nunca uns dentro dos outros para não arriscar ou
amassar.

Limpeza das Copas

A limpeza das áreas de trabalho deve ser impecável e constante. No final de cada turno, deverá ser feita
uma limpeza geral na copa, incluindo máquinas e outros equipamentos. Devem ser removidos detritos e
sujidades dos equipamentos e áreas de serviço. Usando água quente e materiais e limpeza indicados,
devem ser limpos: balcões, pisos, prateleiras, pias de lavagem, paredes e azulejos.
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Organização das Câmaras, Frigoríficos e Congeladores
A arrumação de produtos nas câmaras, frigoríficos e congeladores não poderá, de forma alguma, ser feita
em recipientes de alumínio ou metal, caixas de madeira ou papelão.
⎯ Devem ser usados, apenas, recipientes de plástico para o efeito
⎯ A copa deverá ter sempre recipientes de plástico de vários tamanhos, para arrumação e
conservação dos produtos, bem como para o seu transporte
⎯ Os alimentos preparados com antecedência não poderão ficar descobertos ou destapados
⎯ Não será permitido colocar recipientes sem tampa uns sobre os outros
⎯ Carne moída não pode ser guardada por mais de 24horas; deve ser moída a cada vez apenas o
necessário para consumo imediato
⎯ Os derivados de leite deverão ter lugar fixo, ao lado dos frios
⎯ Os peixes e crustáceos deverão ter um congelador próprio
⎯ As aves serão guardadas separadamente das outras carnes, para evitar transmissão de salmonelas
⎯ As bebidas deverão ter câmaras própria

Limpeza das câmaras frigorificas e frigoríficos
Independentemente da manutenção diária, é aconselhável que, uma vez por semana, em dia indicado
pelo chefe de cozinha, seja feita uma limpeza geral das câmaras frigoríficas, com verificação do estado
dos artigos ali armazenados e lavagem geral das mesmas. Deve usar-se procedimento idêntico para os
congeladores existentes.
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Manutenção
Compete ao chefe de cozinha providenciar a manutenção, sempre que necessária, e supervisionar o
funcionamento e o manuseamento de todas as máquinas e equipamentos em serviço na sua secção.
Deve ser mantido um esquema de manutenção preventiva, previamente estabelecido e coordenado em
conjunto pelos chefes de cozinha e de manutenção.

Prevenção de Incêndio
Muitos incêndios originam-se na área de A&B, sobretudo nas cozinhas e copas.
Eles são resultados de negligência, falta de cuidado ou de atenção às possíveis causas de incêndio.
Alguns elementos que provocam incêndio são:
⎯ Embalagens plásticas ou de papelão armazenadas perto de fontes de calor;
⎯ Grandes quantidades de óleo inflamável e gordura;
⎯ Excesso de gordura nos exaustores e fogões.
⎯ Queimadores de fogão deixados acesos;
⎯ Fios gastos ou desencapados;
⎯ Pontas de cigarro;
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A maioria dos incêndios pode ser prevenida, com as seguintes normas:
⎯ Tomar cuidado ao acender bicos de gás ou espiriteiras e ao manusear álcool;
⎯ Desligar equipamentos e queimadores quando não estiverem a ser usados;
⎯ Verificar quadros elétricos e detetar fios gastos ou desencapados;
⎯ Retirar material inflamável de perto das áreas de calor;
⎯ Relatar a existência de fios soltos ou desencapados;
⎯ Desligar conexões ou equipamentos defeituosos;
⎯ Colocar cinzeiros suficientes e bem distribuídos;
⎯ Não sobrecarregar circuitos elétricos;
⎯ Fumar apenas nos locais indicados;
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Conselhos para Prevenção de Acidentes
⎯ Não obstruir com caixas ou semelhantes as passagens ou rotas de fuga para incêndio;
⎯ Não armazenar produtos inflamáveis perto de quadros elétricos ou de caldeiras;
⎯ Não amontoar ou guardar papéis, plásticos ou papelão nas áreas de trabalho;
⎯ Manusear com cuidado facas, garrafas ou líquidos muito quentes;
⎯ Não deixar líquidos ou gorduras no chão sem limpar;
⎯ Abrir portas vaivém devagar e com as mãos;
⎯ Não sobrecarregar recipientes ou bandejas;
⎯ Fumar somente nos locais indicados;
⎯ Evitar correr.

Primeiros Socorros
Uma caixa de primeiros-socorros deve existir na área de cozinha e copa.
Primeiros socorros devem ser prestados a qualquer pessoa, seja ou não do sector.
Mas, para isso, são necessários conhecimentos, além de boa vontade!
Todos podem precisar desses conhecimentos. Até na sua casa ou para ajudar os vizinhos. O conhecimento
do que pode ser feito, de até onde ir e de como evitar problemas e muito importante.
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Confeção de Sopas, Consommés e Caldos
Até há alguns anos atrás, a sopa era obrigatória nas refeições, considerando-se o elemento principal. Para
muitas famílias de baixos recursos económicos, este era, não raras vezes, o único prato da refeição. No
entanto, pela sua riqueza nutricional e pelo seu baixo valor calórico, deveria ser obrigatória nas refeições
de todos os que querem ser saudáveis.

Sopas
Independentemente da região onde é consumida, a sopa é rica em vitaminas, minerais e teor em fibra,
tem sempre uma base constituída maioritariamente por água, farináceos e produtos hortícolas.
De acordo com os ingredientes e o seu modo de elaboração, podem ser classificadas e divididas em dois
grandes grupos:
1. Sopas claras ou finas: são sopas que se apresentam suaves e cremosas, ralas e transparentes. A
este grupo pertence o consommé.
2. Sopas espessas ou com puré: preparadas à base de espessos purés de legumes ou cheias de
ingredientes cortados em pedaços, ligados com natas, manteiga e/ou gema de ovo.

Elementos Básicos de uma sopa:
Fundos: elemento líquido, do qual em parte depende o sabor, cor e limpidez, básico para todas as sopas.
Ligas: para engrossar as sopas e transformá-las em cremes, usam-se determinados produtos naturais
como a farinha, as natas, os purés, gemas de ovos, etc.
Aromáticos: forma parte da maioria das sopas, a sua função vai ser modificar ou intensificar o sabor.
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Consommés
O consommé, termo culinário, adaptado da cozinha francesa, é um caldo reduzido por cocção, suculento
e transparente, de vitela, vaca, frango, aves ou peixe, o qual é servido normalmente, no início da refeição
e desprovido de gorduras.
A sua composição base é muito similar à dos fundos e a sua qualidade é determinada pela sua cuidadosa
confeção e equilibrado emprego dos ingredientes. O consommé pode ser servido quente ou frio, pode
ser guarnecido e de igual modo, ser ligeiramente engrossado e aromatizado com um vinho.

Modo de preparação:
Deite o caldo absolutamente desengordurado numa caçarola muito limpa, com carne de vitela ou frango,
legumes, sal e grão de pimenta preta. Adicione claras, levemente batidas e leva-se ao fogo até ferver,
batendo constantemente. Forma-se uma espuma. Parar de bater quando a espuma estiver bem firme e a
cobrir todo o caldo. Reduza o lume e deixe cozer cerca de 20 a 30 minutos.
Faça uma estamenha humedecida com água fria e coloque sobre um recipiente. Reúna a película no
centro do passador, utilizando uma escumadeira perfurada e despeje lentamente a sopa através dela. É
necessário usar gelatina para fazer geleia. Ponha a gelatina de molho em água fria. Quando a gelatina
estiver mole, dissolva-a sobre lume muito brando, sem deixar ferver. Entretanto, leve o consommé a
ferver e quando a gelatina estiver transparente, misture-a cuidadosamente com o consommé.
Sirva quente ou deixe arrefecer, até solidificar.
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Caldos
Os caldos são preparações culinárias desprovidas de gorduras, em que o seu paladar e valor nutritivo
dependem dos ingredientes escolhidos. Às vezes, podem-se utilizar para a sua confeção determinados
ingredientes já cozinhados, mas recomenda-se o uso de produtos crus que atribuem mais sabor e
qualidade ao caldo resultante.

Processo de Redução de um Caldo:

A redução é um processo realizado a fim de acrescentar o sabor do fundo ou caldo por meio de
uma cozedura em fogo brando, até que fique denso em sabor e diminuído em quantidade.
Durante o processo de fervura é necessário retirar a espuma que se forma na superfície. O caldo
que foi reduzido em lume brando pela fervura, atribui às sopas e molhos um sabor especialmente
suculento e realçado. Importa também saber que um caldo pode ser reduzido de acordo com a
intensidade que lhe queiramos dar, podendo mesmo atingir-se o estado de geleia. O caldo
reduzido deve ser conservado no frigorífico, por um período nunca superior a uma semana.

Os caldos em função dos ingredientes podem ser divididos em:
⎯ Caldos de Carne
⎯ Caldos de Peixe
⎯ Caldos de Legumes
⎯ Caldos de Marisco
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Caldos de Carne
Caldos de Carne Claros: obtidos a partir da cozedura de carcaças, ossos e carnes de vitela, frango ou aves
de caça. Segue-se um processo de elaboração muito simples, que consiste na cozedura em água das
carnes utilizadas para a elaboração do mesmo.
Durante a sua elaboração é importante escumar a espuma com uma escumadeira ou colher. Depois de
cozidos em fogo brando durante 2 – 3 horas, retiram-se do lume e passa-se por um passador forrado com
um pano de algodão.
Caldos de Carne Escuros: para a elaboração de um caldo escuro devemos realizar, com os ossos já limpos,
o alourado dos mesmos num tabuleiro em forno bem quente. Depois de alourados efetuar a cozedura
com água em fogo brando durante 2 – 3 horas. Este caldo tem um sabor mais forte que o branco e terá
uma cor acastanhada.
Caldo de Aves ou Caça: nestes caldos, é preferível usar ossos crus, com ou sem carne e miúdos, excluindo
o fígado. Também poderão ser utilizadas as carcaças das aves, mas deve-se evitar o uso de qualquer
gordura ou pele.

Modo de preparação:
Partem-se os ossos ou as carcaças e colocam-se num tacho grande, com cebolas cortadas aos bocados,
cenouras, aipo e alho francês. As carcaças de aves de caça também fazem um caldo escuro. Cobrir com
água e deixar ferver em lume brando num tacho tapado cerca de 3 horas e sempre que necessário retirar
a espuma. Juntar um molho de ervas frescas, entre as quais podem ser incluídas o alecrim e o estragão,
os quais dão um sabor muito bom aos caldos de aves. Coar e deixar arrefecer, colocar no frigorífico até a
gordura solidificar e desengordurar.
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Caldos de Peixe
Este tipo de caldos e mais delicado que o outro, uma vez que a sua cozedura não deverá exceder os 25
minutos e isto deve-se ao facto de ficar amargo caso ferva demasiado. Quando se pretende reduzir o
caldo, deve-se coar o líquido antes de continuar a ferver.
Os peixes brancos e gelatinosos, em especial os mais achatados, são os que produzem melhores caldos.
Os mais indicados são: o linguado, a solha, o rodovalho, o bacalhau fresco, o peixe-galo e o badejo.
Recomenda-se que as cabeças, espinhas e rabos sejam bem limpos e incluídos para a confeção dos caldos
de peixe. Salienta-se que as cabeças e cascas de camarões, lagosta e caranguejos são ótimas para conferir
um sabor adocicado e cor agradável. Os caldos de peixe têm uma cor acinzentada, a qual pode ser
contrariada através do uso da casca da cebola, cenoura, tomates e por vezes o sumo de limão ou laranja.

Modo de preparação:
Coloca-se as aparas de peixe num tacho com cebola, cenoura, ramo de cheiros, sumo de limão e grãos de
pimenta. Junta-se água e vinho branco. Leva-se a ferver e depois deixe cozer em lume brando durante 20
a 25 minutos, retire a espuma sempre que necessário. Coe o caldo com um passador e um pano.

Utilização dos caldos de peixe:
Como base para as sopas de peixe, pode ser utilizado como um líquido pouco espesso, em que se cozem
rapidamente peixes e mariscos antes de servir. Pode-se engrossar o caldo, com um pouco de farinha e
bastantes natas, de modo a obter uma sopa cremosa. Em sopas transparentes, basta coar uma segunda
vez com um pano fino e limpo e chinês. Juntando pão ralado, arroz, batata ou legumes cozidos e reduzidos
a puré a um caldo de peixe, obtém-se uma sopa. Para fazer um molho de peixe, servido com peixe cozido
ou peixe cozido em vapor, basta juntar natas ao caldo de peixe reduzido e deixar ferver durante 1 a 2
minutos. O caldo de peixe coado poderá ser transformado em geleia, na qual se colocam camarões e ervas
frescas.
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Caldo de Legumes:
Este tipo de caldos é muito atual, uma vez que os hábitos alimentares da nossa sociedade, passam pela
escolha de alimentos saudáveis. Os caldos de legumes podem ser úteis para todos os tipos de sopas e
molhos de legumes.
Na confeção destes caldos são utilizados quase todos os legumes frescos: a couve, o alho francês, o
espinafre, a cenoura, o tomate, o aipo, o pimento encarnado, a cebola e a beterraba. Os legumes devem
ser cozidos até ficarem moles e depois deitados fora uma vez que todas as qualidades nutritivas passaram
para o caldo durante a cozedura.

Utilização dos caldos de legumes:
Os caldos de legumes são sugeridos para a confeção de diversas sopas e molhos, bem como para cozinhar
legumes, frango ou carnes para guisados e estufados.
Todos os tipos de legumes em puré (este fica mais macio, se utilizar o passador) e legumes secos podem
ser utilizados para engrossar uma sopa de legumes.
O caldo de legumes não engrossado é ideal para fazer sopas do tipo minestrone, com legumes
grosseiramente cortados e massinhas levemente cozidas.
Para fazer um molho simples, reduza o caldo para intensificar o sabor e engrosse-o com natas, um pouco
de farinha de milho ou um fino puré de legumes.
Os caldos de legumes coados podem ser usados para fazer geleia, na qual se podem colocar ovos, ervas e
legumes.
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6. Preparação de Pratos de Carne

88

Técnicas de Corte para Carne de Vaca
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Lombo
Trata-se da parte mais tenra da carne de vaca. Localizado debaixo das costelas, este músculo trabalha
pouco, o que lhe confere a sua textura macia. Pesa entre 2,5kg e 4kg, conforme o animal. Deve pesar-se
entre 180g e 200g brutos por pessoa.

Preparação:
1º Aparar a parte superior do lombo
Coloque o lombo bem direito à frente, com a cabeça virada para o cimo da tábua.
Retire as aponeuroses (membranas achatadas que têm uma constituição similar com
os tendões) esticando-as com a mão esquerda e segurando a faca virada para cima.

2º Retirar o nervo
Descole o nervo que separa o corpo do lombo do rosário (parte lateral do lombo).

3º Aparar o lombo
Vire o lombo e elimine cuidadosamente a gordura. Agora já pode ser confecionado
(inteiro ou cortado).

90

Costeleta
É cortada, de preferência, no meio do vão das costelas. É geralmente servida a 4 pessoas e pesa, em
média, 1,2kg a 1,5kg.

Preparação:

1º Retirar a Gordura
Apare a costeleta, cortando o excedente de gordura.

2º Separar a Vértebra
Coloque a faca ao longo do osso da vértebra e desprenda as carnes até
à base da costeleta.

3º Retirar a coluna vertebral
Com uma serra de talho, serre o osso em viés, para retirar o osso da vértebra.
Elimine qualquer vestígio da medula.

4º Aparar a Costeleta
Corte do cimo da costeleta 3-4 cm de carne e desprenda cuidadosamente
a extremidade do osso.
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Vazia
A vazia encontra-se nas costas da vaca. Corresponde ao cimo da lombada desossada. Os bifes devem
pesar 175g a 200g brutos de carne por pessoa.

Preparação:

1º Aparar a Parte de Cima
Retire a pele gorda que cobre a parte dorsal da carne.

2º Retirar os Nervos
Coloque delicadamente a lâmina da faca entre os “nervos” e o músculo.
Retire os nervos sem cortar a carne.

3º Retirar o Músculo
Desprenda o tendão grande do lado carnudo da vazia. Retire-o puxando-o para fora
enquanto vai cortando aos poucos.

4º Aparar a Parte Inferior
Vire a carne e retire os nervos, a gordura e as partes situadas entre as costelas.

92

Técnicas de Corte para Carne de Porco
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Carré de Porco
Composto por 5 costelas de primeira e 3 costelas de segunda, pesa entre 2,4kg e 3kg. Deve pesar-se 225g
a 250g brutos por pessoa.

Preparação:
1º Aparar a Gordura e o Nervo Dorsal
Retire a gordura de cima (se necessário) e o nervo dorsal puxando a faca para si.

2º Aparar os Ossos
Corte 2cm, no mínimo, da pele que cobre a extremidade das costelas.
Desprenda a carne à volta dos ossos para libertar a parte superior das
costelas e cortar a carne desprendida.

3º Desarticular as Vértebras
Passe a faca entre cada vértebra e desarticule-as as com um movimento
da esquerda para a direita.

4º Separar as Costelas
Coloque a ponta da faca na base de cada costela e separe-as da coluna vertebral.

5º Desprender a Coluna Vertebral e Retirar as Vértebras
Desprenda o osso da coluna vertebral e corte as carnes ao longo dos ossos das vértebras.

6º Atar o Carré
Ate o carré, prendendo ligeiramente cada costeleta.
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Técnicas de Corte para Carne de Frango
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Frango limpo

Preparação:

1º Aparar as asas
Retire as pontas das asas e coloque-as num tabuleiro previamente preparado.

2º Aparar e retirar o Pescoço, Cabeça e Orifício Anal
Mantenha a ave sobre o peito e a cabeça virada para si. Corte a pele do pescoço
longitudinalmente e o pescoço rente à base, ao nível da coluna vertebral. A seguir, retire
a cabeça e o orifício anal e coloque-os no tabuleiro destinado aos resíduos.

3º Retirar as vísceras abdominais, moela e entranhas
Retire as vísceras abdominais, moela e entranhas do frango.
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6. Preparação de Pratos de Peixe
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Técnicas de Corte para Peixe
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Amanhar Peixe inteiro

1º Retirar as barbatanas e a cauda
Trabalhe do rabo do peixe para a cabeça e elimine todas as barbatanas e barbilhões com
a ajuda de uma tesoura de cozinha. Preste atenção aos raios espinhosos e às espinhas
venenosas, que podem ser perigosos.

2º Aparar cuidadosamente o rabo com a tesoura
Trabalhe do rabo do peixe para a cabeça e apare cuidadosamente o rabo com a tesoura.

3º Escamar
Segure firmemente pelo rabo, retire todas as escamas com a ajuda de uma faca adequada
e lave o peixe.

4º Retirar as guelras
Levante os opérculos e descole e arranque as guelras com a ajuda da faca.

5º Retirar as vísceras
Faça uma incisão com 2cm a 3cm de comprimento do rabo para a cabeça na parte ventral
do peixe. Retire todas as vísceras e limpe completamente o peixe.
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Fazer Filetes com Peixes Médios (truta ou salmonete)
1º Secar o peixe
Seque delicadamente o peixe com papel absorvente.

2º Posicione o peixe na tábua
Coloque o peixe em cima da tábua de corte com o rabo virado para si e a espinha dorsal
virada para o lado direito.

3º Estique bem a pele
Ponha a mão esquerda em cima do peixe e estique bem a pele ao nível da espinha dorsal.

4º Faça uma incisão em todo o comprimento
Faça uma incisão em todo o comprimento, 1mm a 2mm acima da espinha dorsal e separe
delicadamente o filete ao longo da espinha. Contorne bem a cabeça o mais acima possível
para não deixar carne no sítio onde o filete é mais espesso.

5º Vire o peixe
Vire o peixe. Faça uma incisão de 1mm ou 2mm acima da espinha dorsal em todo o
comprimento do filete e separe-o com cuidado para não deixar vestígios de carne na
espinha. Coloque delicadamente a lâmina da faca entre os “nervos” e o músculo e retireos sem cortar a carne.
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Fazer Filetes com Peixes Grandes (Robalo, Salmão, Pescada)

1º Posicione o peixe
Coloque o peixe bem seco na tábua de corte com o rabo virado para si e a espinha dorsal
virada para o lado direito.

2º Estique bem o peixe
Coloque a mão esquerda bem espalmada em cima do peixe.

3º Comece a separar o peixe da espinha
Faça uma incisão por cima e outra por baixo da espinha dorsal, para a separar.

4º Separe a espinha
Levante ligeiramente a extremidade cortada do filete e introduza a lâmina da faca acima
da espinha.

5º Finalize o corte
Quando chegar ao final do peixe, contorne bem a cabeça para não estragar.

6º Retire a espinha
Não vire o peixe. De imediato, levante ligeiramente a espinha, separando-a do filete e faça
o mesmo como no filete anterior.

7º Retire a pele dos filetes
Retire a pele dos filetes ao colocá-los com a pele virada para baixo na tábua de corte.
Segure no filete pela pele e deixe deslizar com cuidado a faca entre a carne do filete e a
pele.
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7. Preparação de Legumes

Os legumes são fonte de micronutrientes (vitaminas e minerais) e macronutrientes essenciais a uma
alimentação equilibrada. Por isso mesmo, e por ter um custo reduzido, abuse dos legumes nos seus
pratos, e verá que vai trazer riqueza e sabores únicos às suas receitas!

Utensílios para Corte de Legumes
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Técnicas de Corte de Legumes
Picar
Reduza os legumes a fragmentos muito pequenos, com uma faca adequada (para grandes
quantidades utilizar um picador com cuba e lâmina adequada). Utilizada como guarnição
aromática ou condimento para vários recheios, saladas ou como base para refogados.

Macedónia
Um cubo mas mais longo. Siga o procedimento do corte de cubos mas deixe-os com mais
comprimento. Corte de legumes muito usado em pratos de tacho como cozidos ou
estufados.

Brunesa
Corte o legume em tiras largas, sobreponha-as e corte em cubinhos regulares de 4mm a
5mm de largura. Ideais para saltear em manteiga pois têm cozimento rápido e funcionam
muito bem como recheios de vários pratos. Podem também ser usadas como guarnição
de sopas, cremes, aveludados e consommés ou simplesmente como legumes crus em
saladas compostas ou guarnições de pratos principais.

Jardineira
Cubos médios com 2cm de lado geralmente utilizados em saladas frias. Utilize como base
de uma salada russa, para um estufado ou mesmo para cozinhar e reduzir em puré.

Rodelas
Corte de legumes redondos. Coloque o legume de lado numa tábua de corte e com uma
faca adequada, corte rodelas regulares com 2mm a 3mm. Separe as argolas umas das
outras.
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Cubos
Podem variar entre pequenos de 0,6cm x 0,6cm, médios de 1cm x 1cm e grandes de 2cm
x 2cm. Cortar os legumes em dados pode ser muito prático para preparar legumes para
sopa ou puré, visto que reduz o tempo de cozedura necessário para os legumes e facilita
o seu trabalho.

Juliana
Corte versátil dos legumes mais fino do que palitos. Consiste em cortar legumes em fatias
longas e finas. Utilize como entrada, guarnição de sopas (cremes e aveludados), de
consommés ou molhos de peixe. Pode também ser utilizado como guarnição de
caldeirada de peixe, estufados, entre outros.

Camponesa
Legumes cortados com um formato irregular, mas de tamanho semelhante. Coloque as
tiras umas por cima das outras e corte pequenos quadrados com 1cm de secção Ideal para
Sopa à lavrador, ou como guarnição para fumet ou fundo de peixe.

Técnicas de Corte de Batatas

A batata é um ingrediente de grande importância na cozinha tradicional e, como tal, faz parte dos vários
pratos portugueses, seja ela cozida, frita ou gratinada. Por isso mesmo é importante dominar as técnicas
base de corte e preparação das batatas.
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Cabelo d’ Anjo
Comece por laminar as batatas no sentido longitudinal, utilizando uma mandolina.
Sobreponha os pedaços obtidos e lamine-os com uma faca adequada até obter uma
batata muito fina. Para fritar, opte por pequenas quantidades de cada vez, em óleo
aquecido a 160-165°C.

Palha
Escorra as batatas, corte-as em palitos regulares de 1,5mm a 2mm de secção, utilizando
a mandolina. É um corte menos fino do que a batata cabelo de anjo. A batata palha é
utilizada em pratos tradicionais portugueses como o Bacalhau à Brás ou mesmo na
confeção de Batatas Dauphin ou capachos.

Ponte Nova
Escolha as batatas maiores e corte as extremidades para formar paralelepípedos. Corte a
batata em fatias com 1cm de espessura. Sobreponha 2 ou 3 fatias e corte-as em palitos
com 1cm de secção. É um corte de batata com uma grande espessura. Convém proceder
à sua confeção em dois passos, uma para cozê-las e a outra para ganhar a cor pretendida.

Batalha
Corte a Batata Ponte Nova em dois bocados e obtenha um cubo com cerca de 2cm de
lado. É um corte de batata muito usado em estufados ou pratos de tacho.

Palito
Cubos médios com 2cm de lado geralmente utilizados em saladas frias. O corte mais
comum para batatas fritas. Uma boa conjugação para pratos com molhos.
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Fósforo
Escolha batatas grandes de tamanho regular. Corte as extremidades da batata até fazer
uma base estável para trabalhar a batata na tábua de corte. Corte em paralelepípedos
com espessura entre 3mm a 4mm. As batatas mignonettes preparam-se da mesma
forma, mas são cortadas em palitos mais curtos com cerca de 5mm de secção.

Rendada
Coloque a batata sobre a mandolina e mantenha-a firme com a palma da mão com os
dedos ligeiramente levantados. Dê a forma de renda, ao cortar a batata na lâmina
canelada fazendo-a rodopiar 1⁄4 de volta entre cada corte. Fritá-las em pequenas
quantidades. Experimente fritar várias fatias dentro de um cestinho de arame, de forma
a criar cestos de batatas rendadas, excelente para aperitivos criativos.

Chips
Apare e arredonde (sem exagero) as batatas em forma de cilindros. Corte em rodelas finas
e regulares na mandolina. Uma boa maneira de variar. Opte por nem sempre servir batata
palito e faça batata Chips caseiras bem finas.

Noisettes
Também conhecido como Corte Parisiense. É um corte em formato de pequenas esferas
feitas com uma colher adequada, tipicamente utilizada na preparação de Melão ou
Meloa. São uma opção fantástica para entradas e aperitivos. Frite as Noisettes e sirva com
molho de Mostarda, BBQ, ou Molho de Batatas.

Gomos
É o corte da batata rústica, com formato parecido a barquinhas. Tal como as batatas
Chips, uma boa maneira de variar da típica Batata ‘Palito’. Polvilhe com orégãos e sal e
está pronto a servir!
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8. Preparação de Sobremesas

A pastelaria tem hoje um lugar de destaque na gastronomia mundial porque se trata de uma arte que é
feita para proporcionar aos amantes da doçaria momentos de encanto e delícia!
De uma correta manipulação da massa, depende a boa qualidade dos doces a confecionar, tendo-se em
conta o seu peso e medida. Este fator tem extraordinária importância, na medida em que alguns gramas
a mais ou a menos, podem alterar toda uma confeção. Deve o profissional de pastelaria, mesmo que
tenha muita prática, pesar, medir ou contar todos os ingredientes que fazem parte de uma receita de
pastelaria.

Pessoal de Pastelaria

Designa-se por “brigada” o pessoal que trabalha numa pastelaria.
Cada “brigada” deve ser composta segundo as necessidades e as disponibilidades existentes, conforme
com o tipo de estabelecimento e possui uma hierarquia, constituída tradicionalmente pelas seguintes
posições:
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Chefe pasteleiro
É quem planifica, dirige, distribui, coordena e fiscaliza todas as tarefas e fases
de trabalho da secção, nela intervindo onde e quando necessário. Requisita
matérias- -primas e outros produtos e cuida da sua conservação. Cria receitas
e colabora na elaboração das ementas e listas. Mantém atualizado o inventário
de material e stocks de matérias-primas.

Pasteleiro de 1.ª
É quem prepara as massas, vigia temperaturas e pontos de cozedura e
age em todas as fases dos serviços. Dirige o funcionamento das
máquinas, em tudo procedendo de acordo com as instruções do chefe,
substituindo-o nas suas faltas e impedimentos. Colabora, dentro da sua
especialidade, nos trabalhos de pastelaria.

Pasteleiro de 2.ª
É quem trabalha com o forno e, qualquer que seja a sua área, quem
coadjuva o pasteleiro de 1.ª no exercício das suas funções,
substituindo-o nas suas faltas e impedimentos. Confeciona sobremesas
e colabora, dentro da sua especialidade, nos trabalhos de pastelaria.

Auxiliar de pastelaria
É o auxiliar do pasteleiro de 2.ª e tem por missão o transporte e arrumo de todo o
material requisitado pela secção.
Trata de toda a limpeza e arrumação da pastelaria.
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Utensílios para Sobremesas
⎯ Passadores (chinês);
⎯ Púcaros;
⎯ Caçarolas;
⎯ Panelas.
⎯ Aros de inox;
⎯ Molheiras;
⎯ Escumadeiras;
⎯ Concha;
⎯ Tachos;
⎯ Funil de fios de ovos.
⎯ Cortantes;
⎯ Varas de arames;
⎯ Boquilhas;
⎯ Formas;
⎯ Rolo;
⎯ Moldes de filhós
⎯ Sifão;
⎯ Rolo para croissants;
⎯ Raspadeira (cuía);
⎯ Rolo rendilhador;
⎯ Espátula;
⎯ Descaroçadores;
⎯ Tesouras;
⎯ Pincéis;
⎯ Colher em polietileno.
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⎯ Cuvetes;
⎯ Taças;
⎯ Colheres de gelado;
⎯ Espátula de gelado.
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Ingredientes Fundamentais na Confeção de Sobremesas

Chocolate
Originário da América Central, chegou à Europa depois de Hernan Cortez ter conquistado o
México em 1519, onde se popularizou nos séculos XVII e XVIII.
Produzido ao longo da linha do Equador, este produto alimentar é obtido a partir da fermentação
da fava do cacau. Após a moagem e segundo a adição proporcional de outros elementos, obtêmse diferentes variedades de chocolate. Alimento mundialmente apreciado, o chocolate encontra-se no
mercado sobretudo na forma de chocolate em pó, em barras, em pastilha ou líquido. Para além de ser
consumido puro, é também um excelente ingrediente em inúmeras confeções de pastelaria, como bolos
(biscoitos, tortas, etc.), mousses, gelados e outros doces.

Chocolate negro:
Serve de base para inúmeras sobremesas. Caracteriza-se por uma cor escura e paladar
amargo. Obtém-se a partir da adição de açúcar e baunilha à massa do cacau.

Chocolate de leite:
Obtém-se a partir da adição de açúcar e leite em pó à massa do cacau. Os seus teores de
cacau situam-se entre 30% e 40%.

Chocolate branco:
Tecnicamente não se trata de chocolate. Criado já em pleno século XX, obtém-se a partir da
adição de açúcar e leite em pó à manteiga do cacau. É sensível ao calor e difícil de trabalhar.
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Açúcar

Açúcar amarelo: Açúcar refinado também classificado de claro e escuro.

Açúcar aromatizado: Açúcar adicionado de extratos, como baunilha, por exemplo.

Açúcar cristalizado: Trata-se de açúcar granulado, apresentando-se em cristais mais
finos e utiliza-se sobretudo em compotas, pastas de frutos e na decoração de bolos.

Açúcar de melaço: É um açúcar escuro não refinado, com elevada percentagem de
melaço.

Açúcar demerara: Originalmente proveniente da Guiana, possui enormes cristais e é
ligeiramente pegajoso.

Açúcar granulado: É o açúcar mais utilizado em pastelaria. É, também, utilizado para
fazer açúcares aromatizados.

Açúcar mascavado: Pode ser claro ou escuro. Tem um sabor menos forte que o açúcar
de melaço.

Açúcar em pó: Açúcar granulado, muito bem triturado, reduzido a um pó impalpável,
adicionado a 3% de amido para evitar a formação de pedras, serve para polvilhar,
decorar e envolver doces. É, muito utilizado em confeitaria.
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Ovos

Categoria A
Os ovos pertencentes a esta categoria devem apresentar-se com casca e cutícula normais, limpas e
intactas. Não devem ser lavados, nem limpos, antes ou depois da classificação, nem submetidos a
qualquer tratamento ou refrigeração abaixo de 5 ºC.
Categoria B
São considerados ovos de categoria B, todos os ovos que não reúnam as condições de exigência relativas
aos ovos de categoria A. Os ovos desta categoria apenas podem ser encaminhados para a indústria.

Produtos lácteos

Leite pasteurizado ou leite do dia: Submetido a aquecimento a uma temperatura de 73 ºC/76 °C durante
15 segundos.
Leite ultrapasteurizado (UHT): Submetido a aquecimento a uma temperatura de 145 °C durante 2 a 4
segundos.
Leite esterilizado: Submetido a aquecimento a uma temperatura de 120 ºC/130 °C, por um período
alongado.
Leite Condensado: Produzido a partir da evaporação parcial da água do leite, adicionando- se açúcar.
Leite em Pó: Produto obtido pela evaporação da água do leite. O leite pode ser utilizado e consumido ao
natural, na preparação de bebidas de cafetaria e em confeções de cozinha e pastelaria (confeção de bolos,
gelados, etc.).
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Sobremesas de Restauração

Doces de colher: Normalmente apresenta-se em forma de um
líquido cremoso ou espesso, para tal necessita de ser servido em
taças ou outras loiças que retenham o creme. Também podem
apresentar uma guarnição, com frutas, bolachas, biscoitos, etc...

Tartes: As tartes permitem uma grande variedade de utilizações,
pois resulta da combinação de uma massa de pastelaria com um
creme ou recheio. Depois de a massa estar aplicada numa forma
enche-se com o recheio cru ou pré-cozinhado e leva-se a cozer
ao forno. Depois de cozida a tarte pode ser finalizada de
inúmeras formas de acordo com o resultado pretendido.

Bolos: Os bolos apresentam-se como uma massa de pastelaria,
com características, ingredientes e cozeduras especificas, de
acordo com as suas origens e a aplicação desejada do mesmo.
Reúnem-se todos os ingredientes, misturam-se, enforma-se e
vão ao forno a cozer. Poderão ser apresentados como estão ou
ser alterados, como por exemplo recheados com cremes, caldas
de açúcar, frutas, etc.
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Tortas: Novamente se junta uma massa de pastelaria com um
creme. Neste caso a massa aplicada tem sempre características
únicas da aplicação que lhe damos, são preparadas para cozer
estendidas e com pouca espessura em tabuleiros, sempre sobre
papel vegetal ou outro do género.

Semifrios: Os Semifrios são resultado da combinação de
produtos lácteos (leite, natas, creme de queijo, etc...) com frutas
(morangos, manga, etc..) ou aromatizantes (bebidas, essências,
xaropes de fruta, etc..) agregados e solidificados com a utilização
de espessantes ou de gelatinas através de exposição prolongada
ao frio.

Parfaits: Seguem os mesmos princípios do Semifrio exceto na
solidificação. No lugar de um espessante ou gelatina adiciona-se
calda de açúcar e neste caso vai na forma a solidificar no
congelador. É servido gelado.

Crepes: Os crepes são resultado de uma massa á base de ovo,
leite, açúcar e farinha bem batida que se coze numa frigideira
própria para crepes. Esta massa pode ser aromatizada com
essências ou açúcar baunilhado dependendo da aplicação.
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Soufflé: O soufflé pode apresentar várias características, sabores
e composições. O essencial para a sua confeção é as claras em
castelo que se incorporam antes de se levar ao forno em loiça
própria, que deverão originar o seu crescimento durante a
cozedura e dar-lhe uma textura fofa e uniforme.

Gelados: Os gelados podem ser divididos em dois grupos
destintos: o gelado a base de lacticínios combinados com
sabores, pedaços de fruta, pepitas de chocolate e outras
guarnições e o sorvete que apresenta uma grande quantidade de
água na sua constituição aliada a essências de frutas, xaropes,
bebidas, etc. Diferenciando-se em termos de textura e sabor.

Pudins: Na maioria dos casos os pudins apresentam-se como
resultado da combinação de ovos com um líquido, aromatizados
através de variados sabores, condimentos ou até bebidas. Na
maior parte dos casos são confecionados em banho-maria
podendo ir ao forno ou só cozer no fogão dentro de uma panela
tapada.
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9. Glossário

Confecionar

um

alimento,

é

expô-lo

ao

calor

para

modificar

o

seu

aspeto,

o

seu

gosto, a sua textura, a sua composição química e torná-lo mais apetitoso, mais digestivo
e mais saudável.

A
Abaixar: Esticar ou estender uma massa, com o rolo.
Abrandar: Levar um preparado a lume brando ou suave.
Abrilhantar: Dar a todos os preparados ou iguarias mais valor, beleza e brilho.
Acamar: Dispor em camadas.
Adubar: Ato e efeito de temperar.
Afiambrar: Submeter línguas ou outras peças de carne à salmoura seca ou liquida, para os tornar de cor
rosada.
Aldrabar: Sobrepor uma fina capa de toucinho, em peças de carne, peixe, caça ou outra iguaria. Destinase a proteger do calor, evitando que estas sequem ou correm demasiado. Também transmite sabor.
Aloirar: Fritar rapidamente, em gordura previamente aquecida, qualquer ingrediente destinado à
alimentação, ou levar um preparado ao forno, salamandra, para dar à superfície uma cor dourada.
Amanhar: Preparar o peixe, escamar e eviscerar, para ser cozinhado.
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Amassar: Formar uma massa com farinha ou fécula, água, manteiga ou outra gordura.
Amolecer: Adicionar um líquido geralmente quente a certos alimentos secos com o fim de os tornar mais
macios.
Amornar: Aquecer levemente.
Aparar: Cortar as extremidades de uma iguaria par ornar, embelezar o mesmo.
Aparelho: Preparação composta de um ou mais elementos e que depois de misturados servem para
confeção de vários pratos.
Apurar: Acentuar o paladar de um molho, pela adição de condimentos ou reduzir mais.
Areada: Trabalhar farinha com vaqueiro, de modo que a vaqueiro seja dividida em pequenas partículas
separadas por farinha, com o fim de tornar a massa quebradiça.
Aromatizar: Dar um aroma ou perfume a uma iguaria com a ajuda de ervas aromáticas, raízes ou bebidas
licorosas.
Arrepiar: Esfregar um peixe com sal no sentido contrário às escamas.
Assar: Processo de confeção em que o alimento é colocado num recipiente, difere conforme o tamanho
do alimento, e coloca-se no forno a temperatura variada.
Aspic: Pode ser de carne, legumes ou peixe. Geleia transparente que encerra qualquer iguaria.
Avinhar: Misturar com vinho, dar sabor e cheiro de vinho.

B
Banhar: Cobrir um corpo com gelatina.

Banho-maria: Colocar um alimento dentro de um recipiente que por sua vez é introduzido noutro
contendo água a ferver. Género de cozimento a vapor.
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Barrar: Cobrir com manteiga, recheio, puré ou outro elemento, numa camada relativamente espessa.

Bater: Agitar um alimento - natas, claras de ovos - com o fim de lhes introduzir ar, aumentandolhes o volume.
Beignet: Alimento de pequenas dimensões já cozinhado (exceção para os frutos, que são crus)
envolvido num polme e frito.
Bordadura: Decoração em volta de certos pratos feita de puré, manteiga, cremes, normalmente
espremidos por sacos e boquilhas de enfeite.
Branquear: Cozedura rápida e leve.
Bridar: Ato de atar com fio para dar forma.
Bringir: Cozedura a 120º C a 140º C, só que normalmente é em óleo ou gordura hidrogenada. Processo
associado a batatas com dois tempos de fritura.

C
Calda: Mistura de água ou de qualquer sumo de fruta com determinada quantidade de açúcar.
Canelar: Fazer incisões com faca de gume canelado, em limões, cenouras, etc.
Castelo: Claras batidas. Juntar uns grãos de sal ou umas gotas de sumo de limão às claras. Bater,
começando por uma velocidade moderada, aumentando-a à medida que espessam. As claras não
podem/devem ter qualquer partícula de gordura nem de gema.
Chamuscar: Crestar, passar ligeiramente por chama para eliminar pelos ou penas.
Clarificar: Ação de purificar ou limpar um caldo ou geleia pela aplicação de claras, tornar transparente
qualquer líquido.
Coar: Passar um líquido através de um passador ou de um pano, separando as partes sólidas do líquido.
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Cobertura: Por este nome entende-se uma porção de chocolate amargo e doce, que, misturado de cacau,
de derrete em lume brando ou banho-maria.
Condimentar: O mesmo que temperar. Dar gosto ou acentuar.
Confitar: É uma técnica de cocção (ação de cozer) em gordura, na qual se utiliza baixas temperaturas (no
máximo 100°) e tempo prolongado.
Cordão: Fio de molho que se dispõe à roda ou por cima de certa iguaria.
Coroa: Dispor em forma circular rodelas ou fatias de qualquer iguaria.
Crotões: Pão cortado de diversas formas, frito ou torrado, para sopas, saladas, etc.
Cozer: Processo de confeção em que o alimento é submetido ao calor de um líquido. Na maioria das vezes
utilizamos a água.
Cozer a vapor: Colocar o produto num tabuleiro e levar ao forno convetor com a programação de vapor
ou fazer da forma tradicional que é colocar uma panela com água a ferver e sobre esta uma grelha onde
serão colocados os respetivos produtos e tapar; também existem cestos de bambu para o efeito.

D
Decantar: Deixar repousar um líquido dentro de um recipiente, de modo a que as matérias turbulentas se
depositem no fundo, e verter depois para outro recipiente.
Demolhar: Cobrir um alimento com água fria ou quente para o reidratar, ou retirar o excesso de sal ou de
açúcar, por exemplo frutas cristalizadas.
Desbarbar: Aparar, rasgar, cortar a certos mariscos, antes de os abrir, as excrescências que geralmente
têm agarradas à concha.
Desenformar: Retirar o bolo ou pudim da forma.
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E
Ebulição: Ato de ferver.
Embata: Mistura de manteiga com farinha para servir de base a molhos. Pode ser branco, dourado, escuro,
conforme a preparação que se destina.
Empratar: Dispor as iguarias dentro de prato ou travessa com bom gosto e harmonia.
Encamisar: Cobrir o interior de uma forma com uma camada de geleia, fundo, glacê, etc., antes de
preencher com um aparelho qualquer.
Enxaropar: Remolhar um bolo ou biscoito, com xarope preparado para esse efeito.
Escaldar: Passar um alimento rapidamente por água muito quente para o pelar ou tornar mais macio.
Escalfar: Processo de confeção em que o alimento (ovos ou peixe) são postos a cozer em água com um
pouco de vinagre, em lume brando de maneira a não secar o alimento. Devemos mexer a água no sentido
do relógio (ou para o outro lado, temos que ter atenção para só mexermos a água num sentido, para não
estragar o alimento).
Escalopar: Cortar em escalopes, qualquer peça de carne.
Escorrer: Deitar os alimentos num passador para lhes retirar o excesso de água.
Estufar: Processo de confeção em que o alimento é colocado num recipiente fechado com plantas
aromáticas ou elementos gordurosos.

F
Flambear: Regar um alimento quente com uma bebida alcoólica, e puxar-lhe o fogo. Deixar arder,
agitando, até a chama se apagar. Faz-se para acentuar o paladar de um alimento.
Frapper: Ato de congelar.
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Frigir: Entaladela que se dá nas carnes antes de as cozinhar.
Fritar: Processo de confeção em que o alimento é colocado a fritar em óleo a uma temperatura entre os
155º e os 165º.

G
Gelatina: Pôr de molho em água fria, escorrer e juntar a um preparado quente ou derreter em
lume brando com uma colher de água.
Gelificar: Coagular um líquido com a ajuda de um produto aglutinante, como por exemplo
gelatina.
Glacear: Dar através da ação do calor.
Gratinar: Processo de confeção em que o alimento, depois de confecionados e empratados, cobrem-se
com molho ou queijo e são levados ao forno ou salamandra.
Grelhar: Processo de confeção em que o alimento é confecionado num grelhador.
Guisar: Processo de confeção em que o alimento é submetido a uma cozedura lenta, num recipiente que
pode estar destapado, com folhas aromáticas ou elementos gordurosos, e bastante líquido (água).

L
Lardear: Introdução de tiras de toucinho, trufas, etc., numa peça de carne.
Lardão: Tiras de toucinho para lardear.
Levantar: Bater fortemente natas ou claras, para aumentarem de volume.
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Levedar: Fazer crescer uma massa com a ajuda de fermento de padeiro ou levedura seca. As massas
devem levedar em local aquecido e ao abrigo de correntes de ar e levedam melhor se juntar um pouco
de açúcar ao fermento.
Ligar: Adicionar farinha ou gemas de ovo à preparação, de forma a obter um molho ou caldo mais
compacto.
Lustrar: Cobrir a peça com geleia ou glace de carne gelatinosa para dar brilho.

M
Macerar: Deixar descansar, depois de temperado, especialmente para frutas, em molhos de vinhos e
licores.
Montar: Misturar, pouco a pouco, manteiga, natas ou azeite, a um molho, que depois desta operação,
fica mais leve e volumoso.

N
Napar: Cobrir totalmente de molho espesso a peça tratada ou mergulhar em molho.
Noz: Pequena quantidade de margarina (aproximadamente l colher de café).

P
Peneirar: Passar por um passador, ingredientes secos para arejar e desfazer os torrões.
Polme: Massa líquido em que se envolvem alimentos de pequenas dimensões que depois se fritam.
Dissolve-se farinha em água ou leite e pode, ou não, levar ovos.
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Puré: Desfazer os alimentos, até se tornar numa massa, com a ajuda de uma varinha, de um robot
culinário, de um almofariz ou de um passe-vite.

R
Ralar: Extrair casca de frutos com auxílio de ralador.
Reduzir: Ferver um líquido ou um molho destapado, com o fim de reduzir a quantidade de humidade. Fazse para espessar um molho ou concentrar o sabor de uma preparação.

S
Salmoura: Preparação líquida ou seca em que intervêm como base o sal e a salitre e a água. Emprega-se
para salgar carnes e peixes.
Saltear: Processo de confeção em que o alimento é confecionado na frigideira com um fio de azeite e um
pouco de alho.
Suar: Cozer um alimento tapado hermeticamente, quase sem caldo ou água.

T
Tender: Dispor sobre a placa por intermédio de saco de boquilha, o aparelho a levar ao forno
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10. Direitos e Responsabilidades
O termo Cidadania vem de “cidade” e a cidade é um assunto de todos, tal como já era para os gregos que
também a designavam por “polis”.
Não vivemos isolados do mundo, não fazemos o que queremos como se não existisse mais ninguém, pois
não?
Vivemos em sociedade e toda a gente que vive em sociedade tem deveres e direitos para serem
respeitados - somos todos cidadãos!

No entanto, ser cidadão não é uma coisa muito simples... para ser cidadão é preciso praticar a cidadania,
ou seja:
⎯ Saber exigir os direitos;
⎯ Cumprir os deveres;
⎯ Respeitar e viver com os outros;
⎯ Conhecer o papel de cada um na Democracia.

A Cidadania é justamente a relação de respeito para com o meio em que vivemos e para com as pessoas
que fazem parte dele. É participar na vida em comunidade, nas pequenas e nas grandes coisas, por
exemplo: na colocação do lixo no seu lugar, na organização de uma festa lá na rua, na proteção do meio
ambiente e no respeito pela diferença!
Ser um cidadão ativo é estar atento ao mundo e ser capaz de refletir acerca dele!
É saber analisar o que acontece no dia-a-dia, dar a opinião e discuti-la com os outros!

Será que hoje já pratiquei a cidadania?
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Declaração Universal dos Direitos Humanos
Todas as pessoas nascem livres e iguais em dignidade e direitos. São dotadas de razão e consciência e
devem agir em relação umas às outras com espírito de fraternidade.
(art. 1.º da Declaração Universal dos Direitos Humanos)

A Declaração Universal dos Direitos Humanos, adotada e proclamada pela
Assembleia Geral das Nações Unidas na sua Resolução 217A (III), de 10 de
dezembro de 1948, três anos após o fim da 2.ª Guerra Mundial, surgiu como
uma resposta política concreta a uma circunstância histórica, em que a violação
dos direitos humanos conduziu a atos inqualificáveis como o Holocausto.

Aplica-se a todos os Homens sem qualquer discriminação, nomeadamente, em razão da raça, cor, sexo,
língua, religião, opinião política ou qualquer outra, origem nacional ou social, fortuna, nascimento ou
qualquer outra situação.

Artigo 1º
Reconhece a dignidade pessoal como sendo o fundamento da igualdade de
todos os membros da família humana entre si.
Os homens são porque:
⎯ Participam da mesma natureza racional, que se exprime sob a forma
da liberdade;
⎯ Têm a mesma origem, devendo, por isso, agir com fraternidade;
⎯ Pretendem os mesmos direitos vinculados à vida digna.

126

Artigo 2º
Expressa de forma inequívoca o princípio básico da igualdade e da não
discriminação, no que se refere ao gozo de direitos humanos e liberdades
fundamentais, com a proibição de qualquer «distinção, nomeadamente de
raça, de cor, de sexo, de língua, de religião, de opinião política ou outra,
de origem nacional ou social, de fortuna, de nascimento ou de qualquer
outra situação». A igualdade entre os homens coexiste, num outro nível,
com muitas diferenças, designadamente, cultural, social, género e
convicções, territorial e outras, mas estas diferenças não devem prejudicar
a igualdade, muito menos servir para classificar em categorias de
superioridade ou inferioridade.

Artigo 3º
Afirma a natureza comum de todo o indivíduo como vivente tendo …
“direito à vida, liberdade e segurança pessoal”. Trata-se de um direito
essencial para permanência na condição de vivente e de poder gozar de
todos os outros direitos.

Artigo 29º
Abrange os deveres dos indivíduos nas suas relações com a
comunidade e com o estado. O homem é também sujeito de deveres
que são o reverso dos seus direitos.

Os compromissos declarados e assumidos na Declaração Universal dos Direitos Humanos, têm vindo a ser
alargados por um conjunto de pactos e convenções que procuram assegurar a efetividade dos direitos
nela proclamados.
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Direitos do Trabalhador
Salário Justo e Boas Condições de Trabalho
Cada trabalhador tem direito à retribuição do seu trabalho, de acordo com a
natureza, quantidade e qualidade do mesmo, ou seja, deve receber um valor
justo e adequado ao trabalho efetuado.
Também deve poder realizar o seu trabalho em condições de higiene, segurança
e saúde e socialmente dignificantes, que permitam reduzir o risco de doenças
profissionais, assim como a sua realização pessoal e conciliação da atividade
profissional com a vida familiar.

Férias e Períodos de Descanso
Estão igualmente acautelados os direitos ao repouso e lazer, a um limite máximo
da jornada de trabalho, ao descanso semanal e a férias periódicas pagas.

Subsídios de Férias e Natal
Quando os colaboradores gozam férias, recebem um vencimento como se
estivessem a trabalhar e um valor extra (subsídio de férias) para compensar
gastos extra.

Assistência à Doença
Quando os trabalhadores sofrem acidentes de trabalho ou doença profissional.
Existem mecanismos de proteção do trabalhador quando fica doente como
resultado da execução do trabalho.

Formação
As empresas devem estruturar anualmente planos de formação para os seus
trabalhadores, assegurando a sua formação contínua.
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Proteção na Parentalidade
Quando os trabalhadores sofrem acidentes de trabalho ou doença profissional.
Existem mecanismos de proteção do trabalhador quando fica doente como
resultado da execução do trabalho.
Existem direitos para proteger o equilíbrio entre vida profissional e vida
familiar:
⎯ Dispensa para assistência a filho menor;
⎯ Licença por gravidez de risco, em caso de risco para a saúde da criança
ou da mãe;
⎯ Dispensa para consulta pré-natal;
⎯ Licença parental para mães e pais;
⎯ Horário flexível para os trabalhadores com filhos menores de 12 anos.

Faltas Justificadas
Estão previstos motivos legítimos para que os colaboradores da empresa
possam faltar, sem perda de remuneração:
⎯ Casamento;
⎯ Falecimento de cônjuge ou familiar;
⎯ Prestação de provas escolares;
⎯ Assistência a filhos;
⎯ Deslocação a estabelecimento de ensino com filhos;
⎯ Representação coletiva dos trabalhadores;
⎯ Candidato a cargo público.
Se o colaborador faltar por outros motivos, pode ter as faltas justificadas na
mesma, no entanto, perde direito a remuneração.

Assistência no Desemprego
Todos os colaboradores que fiquem em situação de desemprego
involuntariamente (que sejam despedidos), têm direito ao subsídio de
desemprego.
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Deveres do Trabalhador e da Entidade Empregadora

Para além dos direitos, também existem deveres que têm de ser cumpridos!
O trabalhador tem de:
⎯ Respeitar todos os seus colegas, independentemente do cargo;
⎯ Apresentar-se no local de trabalho com assiduidade e pontualidade;
⎯ Trabalhar com zelo e diligência;
⎯ Cumprir ordens e instruções do empregador e superior hierárquico;
⎯ Manter o dever de sigilo profissional;
⎯ Zelar pela conservação e boa utilização de bens relacionados com o trabalho;
⎯ Contribuir para o aumento da produtividade da empresa.

A entidade empregadora tem de:
⎯ Garantir boas condições de trabalho, do ponto de vista físico e moral;
⎯ Pagar pontualmente a retribuição, que deve ser justa e adequada ao trabalho;
⎯ Contribuir para o aumento da produtividade e empregabilidade do trabalhador;
⎯ Proporcionar formação profissional que contribua para desenvolver a qualificação do
trabalhador;
⎯ Respeitar a regulamentação ou deontologia profissional a que o trabalhador esteja sujeito;
⎯ Prevenir riscos e doenças profissionais, tendo em conta a proteção da segurança e saúde do
trabalhador;
⎯ Garantir condições de trabalho que favoreçam a conciliação da atividade profissional com a vida
familiar e pessoal.
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11. Procura Ativa de Emprego
A Procura Ativa de Emprego é o conjunto de iniciativas feitas pelo desempregado/candidato a emprego,
tendo em vista a sua colocação no mercado de trabalho.

É importante ter em atenção que:
⎯ A procura de emprego demora algum tempo, estima-se que poderá demorar 6 meses ou mais até
conseguir uma oferta de emprego;
⎯ Quanto mais souber acerca de si próprio e dos seus objetivos mais fácil será o processo. por isso,
conheça-se a si e às suas competências;
⎯ Os empregos “não caem do céu”, temos de ir à procura deles. Por isso, encare a procura de
emprego como um trabalho a tempo inteiro.

São diversas as razões que nos podem levar a procurar um emprego:
⎯ Finalização dos estudos ou curso de formação profissional;
⎯ Mudanças de percurso profissional;
⎯ Situações de desemprego;
⎯ Autonomia financeira.

Encontrar emprego não depende do acaso!
Implica o conhecimento e a aplicação de estratégias que podem multiplicar as oportunidades de obter
emprego.
Quanto mais souber sobre si, sobre os seus recursos (competências e aptidões) e sobre o mercado de
trabalho, mais fácil será direcionar a procura de emprego.
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O que fazer em 1º Lugar?!
Construir o teu projeto profissional!
⎯ Definir o que queres e o que podes fazer;
⎯ Determinar as áreas e os setores que melhor se
adaptam às tuas características;
⎯ Identificar as profissões adequadas ao teu perfil
pessoal;
⎯ Enquadrar os teus objetivos pessoais nos teus
objetivos profissionais e objetivos gerais de vida;
⎯ Definir as tuas prioridades e traçar um plano de
ação para alcançar os teus objetivos.

E depois?!
Faz uma prospeção do mercado de trabalho e das ofertas existentes!
⎯ Redes pessoais de contactos (pessoas conhecidas,
amigos/as, familiares, ex-colegas de trabalho)
⎯ Jornais e Revistas
⎯ Centros de Emprego
⎯ Agências/Empresas de Trabalho Temporário
⎯ Empresas de seleção e recrutamento
⎯ Espaços comerciais
⎯ Internet

E agora?!
Coloca em Prática o teu Plano de Ação!
⎯ Elaborar o Curriculum Vitae (CV)
⎯ Responder a anúncios de emprego
⎯ Fazer candidaturas espontâneas
⎯ Preparar-se para as entrevistas de emprego
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Técnicas, Métodos e Procedimentos para a Procura Ativa de Emprego
A aquisição de Técnicas, Métodos e Procedimentos para a Procura Ativa de Emprego é um passo
importante para ter sucesso na obtenção de um emprego.

Carta de Apresentação
As cartas de apresentação, motivação ou de candidatura espontânea assumem-se como um elemento
essencial quando alguém decide candidatar-se a um emprego.
Estas têm como objetivo apresentar as razões da sua candidatura a um determinado emprego,
pretendendo suscitar e cativar o interesse da entidade empregadora.
Deve ser uma carta simples, clara e pertinente que deve acompanhar sempre o Curriculum Vitae (CV).

Sugestões para elaborar uma Carta:
⎯ Ser simples e breve;
⎯ Não ultrapassar uma página A4;
⎯ Original e Personalizada;
⎯ Adaptada a quem se destina;
⎯ Escrita a computador;
⎯ Imprimida em papel branco e liso;
⎯ Datada e assinada;
⎯ Sem erros ortográficos;
⎯ Sempre que possível deve ser dirigida a uma pessoa em específico (Diretor ou Presidente).
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O Curriculum Vitae (CV)
O CV é um documento fundamental que desempenha o papel de um cartão de apresentação, pois este
documento é o primeiro passo para iniciar a carreira profissional. É, por isso, de extrema importância
saber elaborá-lo, tendo como objetivo iniciar e estabelecer um elo de ligação entre quem procura um
emprego e o empregador.

A elaboração do Curriculum deve ser cuidada, atrativa e bem estruturada!

Partes constituintes do Currículo:
⎯ Dados Pessoais
⎯ Formação académica
⎯ Formação Profissional
⎯ Experiência Profissional
⎯ Competências
⎯ Outras atividades/Interesses

Tipos de Currículo:
⎯ Cronológico: É o tipo de CV mais vulgar e caracteriza-se por apresentar todas as informações pela
ordem em que foram acontecendo ao longo da vida. Assim, começando pela formação e
habilitações adquiridas, passa em seguida para a atividade profissional, que pode ser ordenada
de forma decrescente desde a situação atual até ao emprego mais antigo.
⎯ Funcional: Neste tipo de CV é dada importância à experiência profissional. Por um lado, ela é
referida ainda antes da formação, que é relegada para o fim do CV. Por outro lado, as experiências
são agrupadas por blocos de atividade ou funções desempenhadas.
⎯ Curriculum por Objetivos: Neste tipo de CV, o candidato faz uma descrição da sua experiência
profissional, salientando os aspetos que considera mais adequados para a empresa em questão.
Os pormenores da carreira são fornecidos por ordem cronológica invertida, isto é, com a última
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experiência profissional em primeiro lugar. Assim, deve ter a seguinte estrutura: objetivos,
competências, percurso e diversos.
⎯ Curriculum Misto: É um CV que se adapta a situações específicas e alia o formalismo do tipo
cronológico à adaptabilidade do funcional.
⎯ Modelo Europass: Se pretende inscrever-se num programa de ensino e formação, ou se está à
procura de emprego ou de uma oportunidade para adquirir experiência no estrangeiro, é
importante que as suas competências e qualificações sejam apresentadas de uma forma clara e
facilmente compreensível.

Entrevista de Emprego
A entrevista de emprego é um dos principais passos para se conseguir entrar no mercado de trabalho.
Assume, portanto, o papel de um exame final e ponto-chave do processo de recrutamento.

Dicas para a entrevista de emprego:
Chegue sempre a horas para a entrevista. Se fizer esperar o seu potencial
empregador logo no primeiro contacto, ele pode concluir que não é muito
importante para si ou que é uma pessoa desleixada.

Faça da entrevista o momento principal do dia. Ou seja, disponibilize tempo e não
marque outros encontros perto da sua entrevista que o façam estar a olhar
constantemente para o relógio.

Muitas vezes, tem que esperar um pouco até que o entrevistador apareça. Não se
levante com um salto quando pensar que é ele que vai entrar. Espere
tranquilamente até que lhe dirijam a palavra e levante-se só nessa altura. Também
não convém correr para o entrevistador com a mão esticada. Pode parecer
excessivamente entusiasta ou desesperado. Espere que o outro tome a iniciativa
de lhe apertar a mão.
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Deixe passar o entrevistador à frente quando se dirigem para o local da entrevista,
a não ser que ele lhe abra a porta a si e faça sinal que pode passar. Geralmente,
indicam-lhe um lugar onde pode sentar-se. Se tiver escolha, opte por um lugar de
onde possa facilmente ver o seu entrevistador.

Não fique sentado sem se mexer, mas também não exagere! Use as mãos para
fazer gestos, para sublinhar coisas ou para ajudar às suas explicações. Muitas
vezes, os gestos mostram que o outro se sente à vontade e que está cheio de
entusiasmo. Evite, contudo, ser demasiado teatral.

A arte de comunicar é reagir de forma flexível à situação. Se houver vários
entrevistadores, convém olhar para cada um mais ou menos em igual medida.
Comece com a pessoa que lhe fez a pergunta e, de forma rápida, olhe a seguir para
cada um dos outros.

Sorria quando cumprimenta o entrevistador, pois dará de imediato uma impressão
positiva e durante a conversa sorria de vez em quando, pois se não o fizer dá a
impressão de estar stressado e inseguro.

Despeça-se descontraidamente, sem se mostrar demasiado ansioso. Não pergunte
quando o irão contactar, refira apenas que aguarda então um contacto.

Aviso: Todas as imagens utilizadas neste documento são licenciadas pela Creative Commons ou utilizadas
em conformidade com a doutrina do uso justificável [fair use]. Este manual serve apenas para fins
pedagógicos e pode ser reproduzido em fotocópias para utilização em sala de aula por entidades ONG.
Este manual não tem fins lucrativos.
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