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EMPREGADO DE MESA 
 

Área de educação e formação: 
Hotelaria e Restauração 

 
 

Os Cursos de 
Educação e Formação 
(CEF) são uma 
oportunidade para 
alunos poderem 
concluirconcluirconcluirconcluir o 9º ano de o 9º ano de o 9º ano de o 9º ano de 
escolaridade escolaridade escolaridade escolaridade e, 
simultaneamentesimultaneamentesimultaneamentesimultaneamente, para 
preparar a entrada no 
mundo do trabalho com 
qualificação escolar e 

profissional de nível 2. 

 

 

A idade mínima, à 
data do início do curso, 

é de 15 anos15 anos15 anos15 anos . 

CURSOS CEF DO ENSINO BÁSICO 
 

T2 (com 6º ou 7º ano) 
 

Agrupamento de Escolas de Tondela Tomaz Ribeiro  
Escola sede: Secundária com 3º ciclo do Ensino Básico de Tondela 

Agrupamento de Escolas de Tondela  

Tomaz Ribeiro 

Escola Secundária de Tondela/ 
Escola Básica de Campo de 

Besteiros nº2  

 
 

A qualidade de sempre... 
 

… a aposta no futuro  

OPERADOR DE 
INFORMÁTICA 

 
Área de educação e formação: 

Ciências Informáticas 



    

EmpregadoEmpregadoEmpregadoEmpregado    

de mesade mesade mesade mesa    
 

O Empregado de MesaEmpregado de MesaEmpregado de MesaEmpregado de Mesa é 
o profissional que, no respeito 
das normas de higiene e 
segurança, organiza/prepara 
o serviço de restaurante, 
acolhe e atende os clientes, 
efetua o serviço de mesa, 
aconselhando na escolha de 
pratos e bebidas, executa 
serviços especiais e procede à 
faturação do serviço prestado 
em estabelecimentos de 
restauração e bebidas, 
integrados ou não em 

unidades hoteleiras.  

    

Operador de Operador de Operador de Operador de 

InformáticaInformáticaInformáticaInformática    

 

 

 

O  

    

Operador de InformáticaOperador de InformáticaOperador de InformáticaOperador de Informática é o 
profissional que, de forma 
autónoma de acordo com as 
orientações técnicas, instala, 
configura e opera software de 
escritório, redes locais, 
Internet e outras aplicações 
informáticas, bem como efetua 
a manutenção de 
microcomputadores, 

periféricos e redes locais.    

Componentes de Formação 

T2 

Horas 

Sociocultural:  

Português 192 

Inglês 192 

Cidadania e Mundo Atual 192 

Tecnologias da Inf. e Com. 96 

Higiene, Saúde e segurança no Trabalho 30 

Educação Física 96 

Científica:  

Matemática Aplicada 210 

Francês (Emp. de Mesa) 123 

Física e Química (Op. de Inf.) 123 

Tecnológica:  

Disciplinas técnicas 768 

Prática:  

Formação em Contexto de Trabalho 210 

Total de horas 2109 

Total de anos 2 

Plano de estudos: 

Certificação escolar e profissional: 

Diploma equivalente ao Ensino Básico (9º ano) e 

um Certificado de Qualificação Profissional de 

nível 2 


