
Agrupamento de Escolas D. António de Ataíde 

2020 ● 2021 

PERFIL DE APRENDIZAGEM  

CURSO DE EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO – 1.º ANO 
EMPREGADO DE RESTAURANTE e BAR | OPERADOR DE LOGÍSTICA 

DISCIPLINAS DE FORMAÇÃO TECNOLÓGICA 

OPERADOR DE LOGÍSTICA EMPREGADO DE RESTAURANTE e BAR 

Logística e Armazenagem; 

Receção e Armazenagem da Mercadoria; 

Operações de Suporte e de Manutenção 

Operações de Preparação de Mercadoria e Expedição de Encomendas 

Serviço de Cafetaria, Balcão e Mesa 

Serviço de Restaurante e Bar 

Serviços Especiais de Restaurante 

 

DOMÍNIOS CRITÉRIOS GERAIS DE AVALIAÇÃO 
PERFIL DE APRENDIZAGEM 

Não Adquiriu Em aquisição Adquiriu 

CONCEITOS E 
PROCEDIMENTOS 

20% 

 
 
 
✓ Uso do Conhecimento 
 
 
✓ Resolução de problemas 
 
 
✓ Comunicação 
 
 
✓ Interação 

 

Revela dificuldade 
• na aquisição de conhecimentos; 

• na compreensão de 
conceitos/procedimentos essenciais;  

Revela alguma facilidade 
• na aquisição de conhecimentos; 
• na compreensão de 

conceitos/procedimentos essenciais; 

Revela facilidade 
• na aquisição de conhecimentos; 
• na compreensão de 
conceitos/procedimentos essenciais;  

EXPERIMENTAÇÃO E 
REFLEXÃO 

30% 

• em executar tarefas específicas, 
segundo uma metodologia de trabalho 
adequada; 

• em manipular e manusear materiais e 
instrumentos diversificados; 

• em executar tarefas específicas, 
segundo uma metodologia de trabalho 
adequada; 
• em manipular e manusear materiais e 

instrumentos diversificados; 

• em executar tarefas específicas, 
segundo uma metodologia de trabalho 
adequada; 
• em manipular e manusear materiais e 
instrumentos diversificados; 

CRIAÇÃO E 
INOVAÇÃO 

30% 

• em desenvolver novas ideias e soluções, 
de forma imaginativa e inovadora; 

• em desenvolver novas ideias e 
soluções, de forma imaginativa e 
inovadora; 

• em desenvolver novas ideias e soluções, 
de forma imaginativa e inovadora; 

COLABORAÇÃO E 
COMUNICAÇÃO 

20% 

• em colaborar nas atividades e 
interagir em diferentes situações; 
• em trabalhar em equipa; 

• em colaborar nas atividades e 
interagir em diferentes situações; 
• em trabalhar em equipa; 

• em colaborar nas atividades e 
interagir em diferentes situações; 

• em trabalhar em equipa; 

 


