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Disciplina: FT / SRB – Serviços de Restaurante/Bar Ano: 11º 
 

Domínios / Temas Descritores /Áreas de competências inscritas no PASEO Ponderação Instrumentos de avaliação 

TRATAMENTO DA 
INFORMAÇÃO/ 
(Pesquisa, seleciona e 
organiza informação) 

- Utiliza fontes de tipologia diversa, recolhendo e tratando a informação para a abordagem 

numa perspetiva funcional; 

- Analisa e regista seletivamente a informação recolhida; 

- Pesquisa por novas técnicas e tendências de serviço de mesa e bar. 

- Organiza a informação recolhida de diversos tipos; 

- Elabora e apresenta relatórios obedecendo a critérios e objetivos específicos. 

 
 
 
 

20% 

 

Grelhas de avaliação 
(relatórios, 
Fichas de trabalho, trabalhos 
de pesquisa); 

 
 
 
 
 
 
 

Grelhas de registo 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Grelhas de avaliação 
(relatórios, 
Fichas síntese); 

COMPREENSÃO E 
EXPRESSÃO 
ORAL/ESCRITA 
(Reproduz informação 
memorizada, identifica, 
relaciona e aplica 
informação) 

- Demonstra capacidade de organizar, preparar e executar o serviço de restaurante/bar, respeitando as 

normas de higiene e segurança, em estabelecimentos de restauração e bebidas, integrados ou não em 

unidades hoteleiras, em cooperação com os demais elementos da equipa, com vista a garantir um serviço 

de qualidade e satisfação do cliente; 

- Assegura as condições de utilização e limpeza dos equipamentos e utensílios usados no serviço de 

restaurante e bar; 

- Planifica e prepara todo o serviço de mesa e bar, de acordo com as características do serviço; 

 
 
 

15% 

DEMONSTRAÇÃO 
PRÁTICA 
(Manifesta capacidade de 
execução e técnica sobre os 
conteúdos estudados) 

- Consegue fazer o acolhimento e receção do cliente no serviço mesa e bar, garantindo um serviço de 

qualidade e satisfação; 

- Prepara e serve bebidas simples ou compostas e pequenas refeições; 

- Consegue efetuar a faturação do serviço prestado; 

- Colabora na elaboração de cartas de restaurante, bar e vinhos; 

- Planeia e executa serviços de mesa regulares e especiais; 

- Sabe prestar informações e sugestões de carácter turístico sobre a localidade, a região, a composição e 

métodos de confeção das diversas iguarias e bebidas; 

- Aplica técnicas de atendimento ao cliente e gerir situações de conflito de forma cordial; 

- Assimilou a importância do zelar pelo cumprimento de normas de higiene e segurança alimentar; 

 
 
 
 

 
45% 
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Domínios / Temas Descritores /Áreas de competências inscritas no PASEO Ponderação Instrumentos de avaliação 

ATITUDES, 
COMUNICAÇÃO E 
PARTICIPAÇÃO 
(participa de forma 
oportuna /desenvolve o 
espírito de tolerância e a 
capacidade de diálogo, é 
responsável e solidário) 

- É solidário nas tarefas de aprendizagem ou na sua organização; 

- Intervém de forma solidária; 

- Assume responsabilidades nas tarefas, atitudes e comportamentos; 

- Cumpre horários, sendo pontual e assíduo; 

-Colabora com os pares no sentido de melhorar ou aprofundar as suas ações; 

- Traz o material e fardamento solicitado e realiza as tarefas incumbidas; 

-Está disponível para se Auto aperfeiçoar; 

- Valoriza a sensibilidade estética. 

 
 
 

 
20% 

 
 
 
 
 
 

Grelhas de observação direta 

 


