
 

 

PLANO DE ENSINO 

DADOS DO COMPONENTE CURRICULAR  

DISCIPLINA: Planejamento e Elaboração de Cardápio 

Curso Técnico em Restaurante e Bar 

Período: 2° Módulo 

Carga Horária: 50h (60 aulas) 

Docente Responsável: André Vasconcelos 

 

EMENTA 

Planejamento da alimentação saudável; bases do planejamento de cardápios para coletividades, 

distribuição proporcional das refeições; cardápios para as diferentes fases do ciclo da vida; 

avaliação qualitativa de cardápios; Cardápios para meios de hospedagem; Cardápios para eventos. 

 

OBJETIVOS 

GERAL 
 Proporcionar ao discente o domínio do planejamento de cardápios nos diversos tipos de 

empresas do setor de alimentos e bebidas.   

 
ESPECÍFICOS 
 

 Compreender as etapas de elaboração de cardápios; 

 Estudar os fatores envolvidos no planejamento de diferentes tipos de cardápios; 

 Planejar, organizar, executar e avaliar cardápios;  

 Elaborar preparações para cardápios de diferentes tipos de empresas do setor de 

alimentos e bebidas; 

 

 CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
 

 

UNIDADES DESCRIÇÃO H/A 

Unidade I 
 
 

- Conceito de Cardápio e seu histórico; 

-Planejamento estratégico de cardápios para diferentes 

unidades produtora de refeições  

- Recomendações para uma alimentação saudável (guia 

alimentar para a população brasileira; estratégia global 

para alimentação saudável);  

-Cardápios para os diferentes ciclos de vida: lactantes, 

pré-escolares, escolares, adolescentes, idosos.  

-Estudo das preparações para compor cardápios com 

modificação de textura, restrição de sal, açúcar, glúten, 
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lactose, fenilalanina;  

  

Unidade II - Tipos de Cardápio: a la carte, buffet  

-Estrutura de cardápio; 

-Função e fatores a serem observados durante o 

planejamento e elaboração de cardápio; 

- Design de Cardápio; 

- Focal point; 

-Carta de Bebida 

-Carta de Vinho 
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Unidade III 
 
 
 
 

- Cardápios para meios de hospedagem: café da manhã, 

almoço, jantar, room service, frigobar (mini bar), lobby 

bar e coffee shop; 

- Cardápios para eventos: coquetel, coffee break, 

empratado; 

- Cardápios para situações especiais: cardápios 

temáticos  
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Unidade IV 
 
 

- Uso da gastronomia para a obtenção de cardápios. 

- Fichas técnicas de preparo como instrumento para o 

planejamento e execução de cardápios;  

- Noções de custo de Cardápio 
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METODOLOGIA DE ENSINO  

                  Sistematização do saber dos alunos/as a respeito dos temas e ampliação dos referenciais 

teóricos por meio de: Aulas expositivas dialogadas.  Discussões com base na problematização;  

Exercícios.  Aulas práticas no Laboratório de Restaurante e Bar. 

 

AVALIAÇÃO DO PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM 

 

    Avaliação processual e contínua. Trabalhos e avaliações relacionados às Fichas Técnicas de 

Preparo. Planejar, executar e avaliar cardápios e para coquetel. Festival de cardápios. Caderno de 

receitas sofisticadas. Conduta em laboratório. 

RECURSOS NECESSÁRIOS 

Projetor de slides, quadro branco e lápis, atividades impressas, computador, caixa de som, 

folhetos e apostilas.  Ambiente de um restaurante-escola para atividades técnicas serem 

desenvolvidas. 
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