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Curso de Educação e Formação (CEF) - Tipo 3

de

Cozinha

Tens idade igual ou superior a 15 anos?

Tens o 8.º Ano ou frequência do 9.º Ano
de escolaridade? 

Gostarias de terminar o Ensino Básico
com certificação escolar (

) e uma certificação profissional (
)?

diploma de 9.º 
ano qua-
lificação de nível 2

Então, este 
Curso é para ti!

Não percas tempo, faz a tua pré- inscrição nos Serviços de Administração
 Escolar deste Estabelecimento de Ensino!

Bias do Sul
Telefone: 289 790100            Fax: 289 790103         E-mail: ce_joaolucio@hotmail.com
Webpage: http://www.avjoaolucio.com (sítio em reformulação)
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CURSOS  DE  EDUCAÇÃO  E  FORMAÇÃO (CEF) 

 
Os Cursos de Educação e Formação (CEF) são uma oportunidade para poderes 

concluir a escolaridade obrigatória e, simultaneamente, obteres formação que te permitirá 

a entrada no mercado de trabalho com qualificação escolar e profissional. Os CEF 

integram 4 componentes de formação: sócio-cultural; científica; tecnológica; prática. 

 
 
CURSO TIPO 3 - COZINHA 

INFORMAÇÕES SOBRE O CURSO  

•  Este curso tem a duração de um ano (1200 horas) e confere o 9.º ano de escolaridade e 

uma qualificação profissional de nível 2, tendo como destinatários jovens com idade igual 

ou superior a 15 anos, titulares do 8.º ano de escolaridade ou frequência do 9.º ano de 

escolaridade.   

Nota: Excepcionalmente, poderá ser frequentado por jovens com idade inferior a 15 anos, 

desde que autorizados pelo Senhor Director Regional de  Educação do Algarve. 

 

•  Apesar de ser um curso orientado para a vida activa, permite o prosseguimento dos 

estudos:  

 
� Sem realização dos exames nacionais de Língua Portuguesa e de Matemática do 

9.º ano de escolaridade 

� No percurso de Educação e Formação* ou em Cursos de Aprendizagem 

(duração: 3 anos), para a obtenção de uma certificação escolar correspondente 

ao 12.º ano de escolaridade e uma qualificação profissional de nível 3.  

*No percurso de Educação e Formação as certificações escolar e profissional 

referidas são conferidas mediante a conclusão de um Curso de Formação 

Complementar (duração: 1 ano) e de um Curso Tipo 5 (duração: 2 anos). O aluno 

titular de um curso Tipo 5 poderá prosseguir estudos de nível superior, desde que 

realize os exames nacionais previstos para acesso. 
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� Com realização dos exames nacionais de Língua Portuguesa e de Matemática do 

9.º ano de escolaridade 

� nos cursos científico-humanísticos, vocacionados para o prosseguimento 

de estudos de nível superior; 

� nos cursos tecnológicos ou nos cursos profissionais, que permitem o 

ingresso nos Cursos de Especialização Tecnológica (nível 4) e o acesso ao 

ensino superior. 

•  A carga horária semanal é de 31,5 horas, correspondentes a 21 blocos (1 bloco = 90 

minutos);  

•  O desenvolvimento do curso é assegurado por uma equipa pedagógica – (Director do 

Curso e professores das diversas disciplinas).  

•  O limite de faltas durante a formação:  

•  em contexto escolar é de 10% da carga horária de cada disciplina;  

•  durante o estágio é de 5% da carga horária do estágio.  

•  Para aprovação, os alunos terão de obter uma classificação final igual ou superior a 

nível 3:  

•  Em todas as disciplinas;  

•  no estágio;  

•  na PAF (Prova de Avaliação Final). 

•  A classificação das componentes de formação, em contexto escolar, é obtida por média 

aritmética simples. No caso da formação em contexto de trabalho, o estágio tem um peso 

de 70% e a PAF de 30%.  

 

SAÍDA PROFISSIONAL: COZINHEIRO  

O Cozinheiro é o profissional que, no respeito pelas normas de higiene e segurança, 

procede à organização e preparação do serviço de cozinha, à confecção e empratamento 

de refeições e sobremesas, articula com o serviço de mesa e colabora em serviços 

especiais, em estabelecimentos de restauração e bebidas, integrados ou não em 

unidades hoteleiras. 
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DESENHO CURRICULAR  

 

Componentes 
de Formação  

Áreas de 
Competência  Domínios de Formação    

Língua Portuguesa  45 h  30 bl  

Língua Estrangeira – Inglês  45 h  30 bl  
Línguas, 
Cultura e 

Comunicação  

Tecnologias de Informação e 
Comunicação  

21 h  14 bl  

Cidadania e Mundo Actual  21 h  14 bl  

Higiene, Saúde e Segurança 
no Trabalho  

30 h  20 bl  

SÓCIO-
CULTURAL 

Cidadania e 
Sociedade  

Educação Física  30 h  20 bl  

Matemática  45 h  30 bl  
CIENTÍFICA Ciências 

Aplicadas 
Ciências Naturais  21 h  14 bl  

Serviço de Cozinha 235,5 h  157 bl  

Confecção e Apresentação 
de Pratos  

300 h  200 bl  TECNOLÓGICA 

 

Tecnologias 
Específicas  

   Confecção e Apresentação 
de Sobremesas 

196,5 h  131 bl  

Total Contexto Escolar  990 h  660 bl  

PRÁTICA  Estágio em Contexto de Trabalho  

     210 h  140 bl  

TOTAL    1200 h  800 bl  

  
 
 
 
 
 
 
 


