


Escolas itinerantes em 
locais pouco assistidos

Objetivo

Formação teórica e prática de jovens e adolescentes 

para o mercado de gastronomia

Formação



Economia em 
contante crescimento.
O mercado da alimentação “fora do lar”, que contempla restaurantes e 

bares, já se mostrou um dos mais fortes da economia brasileira, e 

atualmente atrai cada vez mais empreendedores. De acordo com o 

Sebrae, 3 em cada 10 brasileiros que perdem o emprego não voltam ao 

mercado de trabalho formal, e passam a utilizar indenizações e fundo 

de garantia para investir no seu próprio negócio.

O setor de gastronomia já emprega mais gente do que o da construção 

civil, e continua crescendo. 

O ramo da gastronomia é sempre um atrativo para novos 

empreendedores e para aqueles que desejam expandir os seus 

negócios. Um outro fator importante que devemos considerar é o fato 

de o Brasil ser um país de forte atividade turística. Para o turismo, a 

gastronomia é essencial.

Contexto

É dentro deste contexto do crescimento do mercado e 
necessidade cada vez maior por mão de obra qualificada 

a surge o Pequeno Chef.



Público-Alvo
ü Adolescentes

Público-Alvo

+16 anos



Dinâmica e
Abrangência
ü 5 cidades

ü 6 dias de permanência (por cidade)

ü 12 horas de oficina por dia (4 horas cada

ü Máximo de 30 pessoas por oficina

ü Até 3 mil pessoas capacitadas

Dinâmica e Abrangência



6

A Cozinha
do Amanhã

Escola itinerantes e locais menos assistidos com

duração de 5 dias com o intuito de demonstração,

instrução da arte da culinária nas comunidades.

Por Onde Passa

5 dias

Por Onde



Aprender e aplicar

conceitos avançados

de segurança e higiene

alimentar, prevenção de 

enfermidades através

da manipulação

adequada de alimentos.

Aprenda a usar

os utensílios de

cozinha corretamente.

Aprenda técnicas de

cozinha e panificação

e confeitaria.

Aprender a trabalhar em 

grupo, respeitando seus 

colegas e professores.

Usar diferentes

matérias-primas para

a produção e

apresentação de

pratos internacionais.

Grade de Ensino

Grade de Ensino
















