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CURSO : Barbeiro  Carga horária: 172h  
Eixo: Ambiente e Saúde   Segmento: Beleza Categoria/Código DN: 1915 

Tipo: Qualificação profissional  

 

UC 1: Organizar o ambiente e os processos do trabalho do cabeleireiro CH: 48h 
Situação de Aprendizagem 1 – Análise de caso: construção de um plano de negócio de um salão de beleza 
Carga horária prevista: 48h 

Número de aulas: 12 

Entre as funções do cabeleireiro, destaca-se a organização do ambiente e os processos de trabalho, o que inclui a preparação de seu espaço, a realização do 
procedimento de compra e controle do estoque, o armazenamento de produtos, instrumentos e equipamentos, sempre com base nas legislações vigentes. 
Além disso, deve ser feita a recepção do cliente e a atualização do cadastro de acordo com suas preferências. Com isso, garante-se a qualidade da execução 
de seus fazeres profissionais. 
 
Com base nesses processos, o docente pode elaborar um desafio que contextualize os fazeres e as problemáticas comuns às situações de organizar o 
ambiente e os processos de trabalho do cabeleireiro. Ao longo do desenvolvimento dessa estratégia serão mobilizados todos os elementos de competência 
que compõem esta Unidade Curricular. Os alunos serão incentivados a executar os fazeres previstos nos indicadores por meio de atividades que contribuam 
para a vivência, a análise e a resolução de problemas relacionados à organização do ambiente e aos processos de trabalho do cabeleireiro/barbeiro.  
  

Para tanto, o docente vai conduzir os estudantes na elaboração de um plano de negócio para o serviço do cabeleireiro/barbeiro, tendo como contexto a análise 
do caso fictício de um aluno que, ao término do curso de qualificação profissional de cabeleireiro/barbeiro do Senac, pretende montar o seu próprio salão. 
Sendo assim, ele precisa planejar a criação de um salão operacional, sustentável, inovador e rentável, desde a concepção até a inauguração.  

 

As atividades propostas devem auxiliar na elaboração do plano de negócios, tais como: pesquisa sobre o mercado de beleza e as exigências legais do setor, 
levantamento de custos e elaboração de orçamentos, orientações sobre controle de estoque e armazenagem de produtos, entre outros aspectos.  

 

Para trabalhar o elemento da competência relacionado à ergonomia, sugere-se convidar profissional fisioterapeuta para ministrar palestra. Pode-se utilizar 
imagens ou vídeos de diferentes salões para analisar os impactos da organização do ambiente de trabalho na postura corporal e bem-estar do profissional. 
Também indicamos articular esta análise às noções sobre as normas de segurança do trabalho e à utilização de EPIs. 

Em relação às normas da Vigilância Sanitária, recomenda-se convidar representantes para palestras, conforme detalhado nas atividades a seguir. 

 

A cada finalização de aula ou um conjunto de aulas o docente pode estabelecer relações entre o desempenho dos estudantes e o atendimento aos 
indicadores, de modo a ser possível avaliar o desenvolvimento da competência de maneira processual e individual. 
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Indicadores 
 

1. Prepara o espaço de trabalho selecionando os tipos e as quantidades de produtos, instrumentos, equipamentos e mobiliários necessários para realização 

de procedimentos de embelezamento e cuidados com os cabelos, conforme planejamento; 

2. Realiza assepsia nas instalações, em mobiliários e utensílios/instrumentos, conforme normas e legislação vigentes; 

3. Realiza procedimentos de compra e controle de estoque de produtos, instrumentos, equipamentos e mobiliários, conforme planejamento; 

4. Armazena produtos, instrumentos e equipamentos conforme indicações do fabricante e das normas da Vigilância Sanitária; 

5. Produz e atualiza o cadastro com informações, características do cabelo, do couro cabeludo e de preferências do cliente; 

6. Recepciona o cliente, informando sobre os serviços a serem prestados e os preços, definidos com base na demanda local e nos custos diretos e indiretos 

de cada procedimento. 

 

Elementos 
Conhecimentos 

• Equipes e ambientes de trabalho do 

cabeleireiro: locais, espaços de atuação e 

legislação vigente para a infraestrutura do 

salão de beleza; 

• Ergonomia no espaço de trabalho do 

cabeleireiro: adequação do posto de trabalho, 

postura, movimentos repetitivos, importância 

da ginástica laboral e formas de promoção de 

saúde e prevenção de agravos à saúde;  

• Tipos de riscos relacionados às atividades de 

beleza: biológicos, químicos, físicos e/ou 

acidentes; 

• Definição, função e formas de utilização de 

equipamentos de proteção individual (EPIs) do 

cabeleireiro; 

• Materiais, instrumentos, equipamentos e 

Habilidades 

• Organizar o espaço de trabalho; 

• Trabalhar em equipe multiprofissional; 

• Comunicar-se com clareza e objetividade; 

• Ler e interpretar textos; 

• Calcular valores dos procedimentos e 

quantidades de produtos; 

• Negociar em situações adversas. 

Atitudes/Valores 

• Proatividade, responsabilidade e 

comprometimento na realização das 

atividades; 

• Respeito e cordialidade no relacionamento 

com o cliente; 

• Sigilo no trato de informações; 

• Flexibilidade e empatia nas relações 

interpessoais; 

• Cumprimento das normas de saúde e 

segurança; 

• Comprometimento com o trabalho em equipe; 

• Parcimônia na utilização de recursos; 

• Valorização e respeito à diversidade. 
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produtos do cabeleireiro: característica, 

validade, função, quantidade, qualidade e 

formas de descarte; 

• Limpeza, higienização, desinfecção e 

esterilização: normas da Vigilância Sanitária 

vigentes, procedimentos, produtos e 

equipamentos; 

• Legislação referente à fabricação e à utilização 

de produtos cosméticos; 

• Planejamento: organização, controle das 

atividades do cabeleireiro e estratégias de 

divulgação e fidelização; 

• Controle de estoque: armazenagem, cadastro, 

registro em sistema de controle, inventário 

físico e rotatividade de materiais e produtos; 

• Procedimentos de compra: pesquisa de 

fornecedores, análise de preços (custo e 

benefício), qualidade, prazos de 

entrega/validade, embalagem e rotulagem; 

• Preço: valores de mercado, sazonalidade, lei da 

oferta e da procura, qualidade de produtos e 

serviços, custos diretos e indiretos, margem de 

lucro e cálculo dos serviços; 

• Código de Defesa do Consumidor: direitos e 

deveres; 

• Cadastro de clientes: dados, preferências, 

procedimentos realizados e ferramentas para 

cadastro; 
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• Recepção e atendimento ao cliente: padrões de 

atendimento, tipos de clientes, etiqueta 

profissional; 

• Planejamento de carreira: mundo do trabalho, 

formas de inserção no mercado de trabalho, 

marketing e apresentação pessoal, preparação 

de currículos, entrevista de emprego. 

 

 
Aula Atividades  ODAs ou estratégias metodológicas Registro de 

participação 

Aula 1 
Presencial       
 

[INTRODUÇÃO/AQUECIMENTO] O docente dá boas-vindas aos 
estudantes, apresenta o curso e fala sobre como este será desenvolvido 
na forma de oferta flexível. Apresenta o ambiente virtual e as principais 
plataformas que serão utilizadas ao longo do curso. É importante o 
docente explicar a metodologia de ensino do Senac e apresentar 
brevemente o projeto integrador.  

 
[LEVANTAMENTO DE CONHECIMENTOS PRÉVIOS/DIAGNÓSTICO DA 
TURMA] O docente organiza uma roda de conversa com a turma e faz os 
seguintes questionamentos: 

• Por que você escolheu esse curso? 

• Você já tem experiência na área? 

• Onde você pretende trabalhar? 

• Tem algum salão que você admira ou profissional que te inspire? 

• Você conhece a proposta do curso de cabeleireiro/barbeiro do 
Senac? 

• Quais os tipos de espaços em que um cabeleireiro/barbeiro 
pode trabalhar? 

• No seu entendimento, quais são os tipos de serviço que o 
profissional cabeleireiro/barbeiro pode oferecer no salão de 
beleza?  
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Durante esse diálogo, o docente registra as respostas dos alunos no 
quadro, no flipchart ou em algum recurso digital, mapeando o perfil da 
turma. O docente pode conscientizar os alunos sobre as principais 
questões que envolvem a profissão de cabeleireiro, relatando a 
necessidade de formação continuada para aprimorar a sua atuação, além 
de destacar a importância da valorização do cliente e da adoção de uma 
postura profissional no mercado de trabalho.  
 
[BRAINSTORMING] De acordo com os perfis mapeados, o docente pode 
dividir os alunos em grupos e perguntar o que acham que ainda falta 
oferecer nesse mercado e o que gostariam de ofertar, tendo em vista 
atender ou criar demandas. Para tanto, o aluno precisa identificar o tipo 
de profissional cabeleireiro que deseja ser, considerando as diferentes 
oportunidades de negócio. O docente solicita aos alunos que apresentem 
as suas proposições e justifiquem suas escolhas com base nas suas 
experiências prévias. 
 
[PESQUISA] Na sequência, o docente solicita aos grupos que realizem uma 
pesquisa sobre o tipo de serviço que pretendem oferecer em beleza, 
utilizando a internet, revistas e/ou demais materiais disponibilizados pelo 
docente sobre o tema.  
 
As seguintes questões podem nortear a pesquisa: 

• Quais serviços serão ofertados por esse salão? 

• Quais são os equipamentos e mobiliários necessários para que 
esse salão seja aberto? 

• Quais são os produtos necessários que devem ser comprados 
para que os serviços possam ser ofertados? 

• Como montar um orçamento? 

• Como controlar um estoque? 

• Quais os documentos necessários para a abertura e o 
funcionamento do salão, de acordo com a legislação local e 
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normas da Vigilância Sanitária? 

• Quais estratégias que serão definidas para divulgação do 
negócio e fidelização do cliente? 

O docente orienta os alunos a elaborar uma lista geral dos materiais que 
julgam necessários para a oferta do serviço. 
 
[EXPOSIÇÃO DIALOGADA] Com base nas listas elaboradas pelos grupos, 
o docente conduz uma análise sobre os critérios e as estratégias utilizadas 
para a seleção de materiais e equipamentos. Desse modo, inicia-se um 
diálogo sobre a importância da elaboração de um plano de negócio para 
a definição dessas questões e como elas impactam na escolha da 
localização do estabelecimento, no cumprimento da legislação, na 
elaboração do orçamento, no controle de estoque e nas estratégias de 
divulgação do negócio. 
 
[ENCAMINHAMENTO] O docente informa que o próximo encontro será 
presencial e que iniciarão a construção desse documento a partir de um 
desafio, considerando o perfil do cliente e a proposta inovadora desse 
empreendimento. 

Aula 2    
Presencial       
 

[AQUECIMENTO] O docente retoma os principais pontos abordados na 
aula anterior e apresenta a videoaula Estrutura e organização do salão de 
beleza, disponível no repositório ESPIE.  
 
[PROPOSTA DE MELHORIA] Após a exibição, o docente pode fomentar a 
análise das informações compartilhadas no vídeo: como as orientações 
se relacionam com a lista elaborada na aula anterior? Existe algum ponto 
de atenção? Perceberam falta de algo na lista? O que não conheciam? 
Na sequência o docente orienta os grupos a revisitar as listas e fazer os 
ajustes necessários, considerando os aspectos abordados na videoaula.  
 
[ELABORAÇÃO DE PLANO DE NEGÓCIO] O docente informa aos alunos o 
desafio que terão de responder ao longo da unidade curricular: você está 
terminando o curso de qualificação profissional de cabeleireiro/barbeiro 

ODA ESPIE:  

Organizar o ambiente e os processos de trabalho do 
cabeleireiro -
https://espiehlg.senacrs.com.br/pdfViewer/218. 
 
Os seguintes links estão disponíveis na p. 6 do arquivo: 
1. Videoaula: Estrutura e organização do salão de beleza -  
https://www.youtube.com/embed/tO_meh4yK4o?rel=0&a

mp;showinfo=0. 
2. Texto PDF: Estrutura e organização do salão de 
beleza. 
 
https://moodle.sc.senac.br/FTP/cabhib/PDFs_complement
ares/competencia_01/estrutura_e_organizacao_do_salao_

 

https://espiehlg.senacrs.com.br/pdfViewer/218
https://www.youtube.com/embed/tO_meh4yK4o?rel=0&amp;showinfo=0
https://www.youtube.com/embed/tO_meh4yK4o?rel=0&amp;showinfo=0
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do Senac e irá montar o seu próprio salão de beleza. Para tanto, terá que 
montar um plano de negócios, ou seja, planejar todas as etapas para a 
criação de um salão operacional, sustentável, inovador e rentável, desde 
a concepção até a inauguração.  

Considerando as características do salão de beleza, o perfil do cliente e a 
proposta inovadora que pretendem desenvolver, cada grupo deve 
elaborar um documento no qual devem constar as seguintes 
informações: 
 

A) Local e tipo de imóvel: o salão estará localizado em um 
shopping, em uma casa na rua, em um prédio comercial, 
dentro de uma academia etc. Essa escolha já indica as 
características necessárias do imóvel e o tipo de público para 
o qual o profissional deve dirigir sua atenção; 

B) Documentação necessária para abertura e funcionamento do 
salão. Por exemplo: alvará da prefeitura e alvará do Corpo de 
Bombeiros, registro de microempreendedor individual (MEI) 
etc; 

C) Materiais, instrumentos e equipamentos necessários para a 
atuação do cabeleireiro/barbeiro;  

D) Serviços que serão oferecidos pelo salão; 
E) Produtos necessários para a prestação dos serviços. 

 
Informe que essas definições irão compor a primeira parte do plano de 
negócios. Todos esses itens devem ser preenchidos de acordo com os 
conhecimentos prévios dos alunos e com as informações obtidas durante 
a pesquisa feita na aula anterior. 
 
[ENCAMINHAMENTO] O docente informa aos alunos que a próxima aula 
será não presencial síncrona. É importante que os alunos postem no 
ambiente virtual essa primeira versão do plano de negócio, uma vez que 
cada grupo vai apresentar aos demais o documento elaborado.  

de_beleza.pdf.. 
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Aula 3 
Não presencial 
(síncrona) 
 

 
[AQUECIMENTO] Em plenária, o docente inicia a aula solicitando que 
cada grupo apresente o documento que postou no ambiente virtual. Os 
alunos podem fazer considerações sobre os principais pontos observados 
em cada apresentação dos colegas. 
 
[EXIBIÇÃO DE VÍDEO] Em seguida, o docente apresenta a reportagem do 
Sebrae “Como montar um salão de beleza?”, disponível no Senac 
Recomenda. 
 
[REVISÃO DO PLANO DE NEGÓCIO] Na sequência, o docente orienta que 
os grupos, à luz do debate realizado, revisitem o documento elaborado e 
façam os ajustes necessários, considerando as contribuições dos colegas.  
 
[DEBATE] Em plenária, os alunos deverão relatar e justificar as principais 
alterações realizadas no documento. Nesse momento, o docente pode 

auxiliar os alunos a relacionar os aspectos abordados que mais foram 
mencionados e o que foi observado com relação aos elementos da 
competência, buscando esclarecer eventuais dúvidas. 
 
[EXPOSIÇÃO DIALOGADA] O docente inicia um diálogo sobre os 
principais procedimentos de compra e seleção de fornecedores, 
abordando tópicos relacionados a orçamentos e composição de estoque. 
 
Trata-se apenas de uma contextualização para a próxima aula, na qual 
esse tema será aprofundado. 
 
[ENCAMINHAMENTO] O docente informa aos alunos que a próxima aula 
será não presencial assíncrona. Recomenda-se que o docente grave e 
disponibilize no ambiente virtual um vídeo com as orientações 
necessárias para a realização da atividade e o prazo de entrega, além da 
criação de um fórum para esclarecimento de dúvidas. 

ODA Senac Recomenda: 
Como montar um salão de beleza? Reportagem Sebrae 
(PEGN) de 19/05/2019 - 
https://www.youtube.com/watch?v=xqYF-O9ndyg. 
 
ODA ESPIE:  

1. Organização do ambiente e processos de trabalho 
do cabeleireiro. 
2. Videoaula: gestão de compra e estoque - 
https://www.youtube.com/embed/Bp4FZavw0b0?rel=0&a
mp;showinfo=0. 

3. PDF Gestão de compra e estoque (p. 22) - 
https://moodle.sc.senac.br/FTP/cabhib/PDFs_complement
ares/competencia_01/gestao_de_compra_e_estoque.pdf. 
 

Postagem 
no ambiente 
virtual da versão 
inicial do plano de 
negócio. 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=xqYF-O9ndyg
https://www.youtube.com/embed/Bp4FZavw0b0?rel=0&amp;showinfo=0
https://www.youtube.com/embed/Bp4FZavw0b0?rel=0&amp;showinfo=0
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Aula 4 
Não presencial 
(assíncrona) 
 

 
[ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO] Os grupos deverão assistir ao vídeo 
com as orientações sobre as atividades que serão desenvolvidas. Nesse 
vídeo, o docente poderá solicitar aos grupos: 
 

1) Com base nas informações que constam nos itens A, C e E do 
documento elaborado por eles, fazer um orçamento para a 
locação do imóvel com as características definidas e para a 
aquisição de equipamentos, materiais e instrumentos listados. 
Para tanto, devem levar em conta variáveis como: prazo para 
entrega e pagamento dos produtos, descontos, valor de frete etc. 
Para auxiliá-los na atividade, recomenda-se que assistam ao vídeo 
Gestão de compra e estoque, disponível no ESPIE.  

 
2) Elaborar uma planilha eletrônica com a precificação dos serviços 

que serão ofertados no salão (item D do documento), de acordo 
com o orçamento feito no item 1 dessa atividade.  
Obs.: o docente deve orientar os alunos na elaboração de uma 
planilha de Excel com a precificação dos serviços baseada nos 
produtos e materiais que o aluno irá listar. 
 

3) Cada grupo deverá postar os orçamentos feitos no ambiente 
virtual dentro do prazo estipulado, para que seja possível a 
realização do feedback. 

 
[ENCAMINHAMENTO] O docente informa aos alunos que a próxima aula 
será não presencial síncrona e orienta os alunos a acessar o ambiente 
virtual na hora da aula para que assistam a uma palestra sobre plano de 
negócios com um especialista convidado. 

ODA ESPIE: 
Gestão de compra e estoque. 

Postagem 
no ambiente 
virtual da  
planilha eletrônica 
de orçamento. 
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Aula 5 
Não presencial 
(síncrona) 
 

[VÍDEO OU PALESTRA DE PROFISSIONAL DE ADMINISTRAÇÃO] 
Recomenda-se que o docente convide um profissional da área de 
administração para uma palestra que aborde as seguintes temáticas: 
plano de negócios (PN), capital de giro, precificação, sazonalidade. Ao 
final, o docente e o convidado podem responder aos questionamentos 
dos alunos. Caso não seja possível a participação de um convidado, 
sugere-se substituir por um vídeo que aborde as mesmas temáticas. 
 
[DEBATE] Com base nos feedbacks dados pelo docente e nos 
aprendizados da palestra, o docente incentiva os alunos a identificar 
possíveis problemas, demandas ou dificuldades encontradas ao longo da 
revisão do PN. Eles podem propor melhorias na logística de 
armazenamento de produtos, insumos, alimentícios, controle de entrada 
e saída e o momento mais adequado para a reposição do estoque, 
considerando os produtos mais utilizados e os que têm menos frequência 
de uso.  
 
[EXPOSIÇÃO DIALOGADA] O docente inicia um diálogo sobre 
procedimentos de compra e seleção de fornecedores, aprofundando 
tópicos relacionados a orçamentos e composição de estoque.  
 
[REVISÃO DO PLANO DE NEGÓCIO] Os grupos devem retomar os seus 
orçamentos e verificar a necessidade de fazer adequações, bem como a 
revisão do orçamento levantado anteriormente. Para nortear essa 
atividade, pode-se lançar os seguintes questionamentos: 

• Foram estimadas as quantidades corretas? 

• Foi avaliado o custo-benefício? 

• A gestão do estoque/armazenamento foi considerada? 

• Faltou comprar/contratar algum serviço (máquina de 
cartão, internet, softwares, ferramenta de marketing)? 
 

[FECHAMENTO] O docente solicita que os alunos postem na plataforma 
a planilha eletrônica do orçamento revisada antes da próxima aula. 

ODAs Senac Recomenda:  
1. Cabeleireiro ou auxiliar: como começar na profissão:  
https://www.youtube.com/watch?v=kA1r38rkY3Q. 
 
2. Descubra o seu perfil de cabeleireiro 
autônomo/artista empreendedor: 
https://www.youtube.com/watch?v=jcT0J3V3xug. 
 
3. Salão parceiro – cláusulas de contrato de parceria: 
https://www.youtube.com/watch?v=1vhmMnlyRHE. 
 

Postagem 
no ambiente 
virtual do plano 
de negócio revisto 
e da  
planilha eletrônica 
de orçamento. 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=kA1r38rkY3Q
https://www.youtube.com/watch?v=jcT0J3V3xug
https://www.youtube.com/watch?v=1vhmMnlyRHE
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[ENCAMINHAMENTO] O docente informa aos alunos que a próxima aula 
será não presencial síncrona e orienta os alunos a acessar o ambiente 
virtual na hora da aula para que iniciem o tema fidelização de clientes e 
assistam a uma palestra com um especialista convidado. 
 

Aula 6 
Não presencial 
(síncrona) 
 

 

[AQUECIMENTO] Considerando a importância da fidelização dos clientes 
para o êxito do salão de beleza, sugere-se que o docente solicite aos 
alunos que mencionem livremente, sem se preocupar se estão corretos 
ou não, fatores que podem influenciar o sucesso da fidelização. 
Recomenda-se que o docente anote as ideias de maneira visível a todos.  
 
[ESTRATÉGIAS DE FIDELIZAÇÃO] Na sequência, já nos seus grupos, 
devem formular algumas estratégias para fidelização dos clientes a partir 
do que consideraram mais importante. Essas estratégias devem ser 
registradas em um documento que será postado no ambiente virtual ao 
final da aula. 
 
[VÍDEO OU PALESTRA DE PROFISSIONAL DE ADMINISTRAÇÃO] Para 
auxiliar os alunos na elaboração de estratégias de fidelização, o docente 
poderá convidar um profissional da área marketing para uma conversa 
sobre a importância de fidelizar os clientes, reforçando aspectos relativos 
a apresentação pessoal, inserção no mercado de trabalho, qualidade na 
prestação de serviço e ética profissional.  
 
[DEBATE] Após a conversa com o especialista, o docente poderá 
promover um debate em plenária, destacando a importância do 
marketing para a carreira do profissional. Pode-se, também, fazer os 
seguintes questionamentos acerca das estratégias elaboradas na aula 
anterior para fidelização dos clientes:   

• Como atrair e reter clientes?  

• As estratégias propostas para a divulgação dos serviços e 

ODAs Senac Recomenda: 
1. Você é uma marca! Artista Empreendedor. 
https://www.youtube.com/watch?v=Cyf0Fl4kTXU. 
 
2. Descubra o seu perfil de cabeleireiro 
autônomo/artista empreendedor: 
https://www.youtube.com/watch?v=jcT0J3V3xug. 

Postagem 
no ambiente 
virtual das  
estratégias 
elaboradas na 
aula anterior para 
fidelização dos 
clientes. 

https://www.youtube.com/watch?v=Cyf0Fl4kTXU
https://www.youtube.com/watch?v=jcT0J3V3xug
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fidelização dos clientes estavam adequadas? 

• Foi considerada a importância da imagem visual do 
profissional? 

• Foram considerados aspectos relativos ao ambiente de 
trabalho? 

• Como apresentar seus serviços e em quais meios?  

• Foram definidas estratégias para a gestão das mídias sociais? 
 

Após o debate, os alunos podem realizar os ajustes que considerarem 
necessários nas estratégias elaboradas anteriormente.  
 
[FECHAMENTO] O docente orienta os alunos a preencherem esse tópico 
do PN e pede que então postem na plataforma antes da próxima aula. 
 
[ENCAMINHAMENTO] O docente informa aos alunos que a próxima aula 
será não presencial síncrona e orienta os alunos a acessarem o ambiente 
virtual na hora da aula para que tratem do tema “procedimentos e 
normas da Vigilância Sanitária”.  

Aula 7 
Não presencial 
(síncrona) 
 

[AQUECIMENTO] O docente retoma os principais tópicos abordados na 
aula anterior e explica que todos os itens do PN elaborados até então 
podem ser comprometidos caso o profissional não atenda às normas 
previstas pela Vigilância Sanitária. Deve-se ressaltar que o 
descumprimento das normas de saúde e segurança pode gerar multas e 
até mesmo o fechamento do estabelecimento.   
 
[EXIBIÇÃO DE VÍDEO] Em seguida, o docente apresenta a videoaula: 
Anvisa e legislação, disponível no repositório ESPIE.  
 
[EXPOSIÇÃO DIALOGADA] Com base nas contribuições do vídeo, o 
docente inicia um diálogo sobre os cuidados com a biossegurança e 
aspectos relacionados à ergonomia. 
  
[APROFUNDAMENTO SOBRE A TEMÁTICA] Os alunos devem explorar 

ODAs ESPIE:  

1. Organização do ambiente e processos de trabalho 
do cabeleireiro - Anvisa e legislação: 
https://www.youtube.com/embed/jV0Wxf1cctA?rel=0
&amp;showinfo=0. 
 
2. PDF legislação da Anvisa: 
https://moodle.sc.senac.br/FTP/cabhib/PDFs_comple
mentares/competencia_01/a_anvisa_e_a_legislacao_
para_saloes_de_beleza.pdf. 
 

3. PDF Limpeza e desinfecção de ambientes e 
mobiliários (p. 13): 
https://moodle.sc.senac.br/FTP/cabhib/PDFs_complement
ares/competencia_01/pops/Limpeza_e_disinfeccao_de_am
bientes_e_mobiliarios.pdf. 

Postagem 
no fórum sobre 
análise da 
legislação 
sanitária. 
 

https://www.youtube.com/embed/jV0Wxf1cctA?rel=0&amp;showinfo=0
https://www.youtube.com/embed/jV0Wxf1cctA?rel=0&amp;showinfo=0
https://moodle.sc.senac.br/FTP/cabhib/PDFs_complementares/competencia_01/a_anvisa_e_a_legislacao_para_saloes_de_beleza.pdf
https://moodle.sc.senac.br/FTP/cabhib/PDFs_complementares/competencia_01/a_anvisa_e_a_legislacao_para_saloes_de_beleza.pdf
https://moodle.sc.senac.br/FTP/cabhib/PDFs_complementares/competencia_01/a_anvisa_e_a_legislacao_para_saloes_de_beleza.pdf
https://moodle.sc.senac.br/FTP/cabhib/PDFs_complementares/competencia_01/pops/Limpeza_e_disinfeccao_de_ambientes_e_mobiliarios.pdf
https://moodle.sc.senac.br/FTP/cabhib/PDFs_complementares/competencia_01/pops/Limpeza_e_disinfeccao_de_ambientes_e_mobiliarios.pdf
https://moodle.sc.senac.br/FTP/cabhib/PDFs_complementares/competencia_01/pops/Limpeza_e_disinfeccao_de_ambientes_e_mobiliarios.pdf
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os objetos digitais indicados pelo docente no repositório ESPIE e no 
canal Senac Recomenda, tendo em vista a apropriação pelos alunos das 
boas práticas para o exercício da ocupação. 
 
[ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO] Para a realização dessa atividade, os alunos 
serão divididos em três grupos e serão disponibilizados os seguintes 
materiais no ambiente virtual, de acordo com o grupo: 
 

Grupo 1: bulas de produtos, portaria da Vigilância Sanitária 
regional, Código de Defesa do Consumidor; 
 
Grupo 2: lei de amparo aos cabeleireiros, lei do salão parceiro – 
Lei 12.592/2012 e a Lei 13.352/2016, para que os alunos se 
apropriem desses conhecimentos; 
 
Grupo 3: sistema de armazenamento (PEPS). 
 

Cada grupo deve ficar responsável por analisar e discutir os documentos 
disponibilizados, tendo como ponto de partida a seguinte questão: 
Como essas orientações legais impactam os processos de trabalho do 
cabeleireiro/barbeiro? 
 
Pode-se criar um fórum no ambiente virtual para que os alunos troquem 
informações em seus respectivos grupos.  
 
Obs.: essa atividade pode contribuir para o desenvolvimento do projeto 
integrador. 
 
[ENCAMINHAMENTO] O docente informa que o próximo encontro será 
não presencial síncrono e orienta os alunos a acessarem o ambiente 
virtual na hora da aula. Com base no material disponibilizado, os alunos 
irão apresentar em forma de seminário os principais pontos e o resultado 
da análise, de acordo com o tema de cada grupo. 

 
4. PDF Limpeza e desinfecção dos armários de materiais 
não críticos (p. 14): 
https://moodle.sc.senac.br/FTP/cabhib/PDFs_complement
ares/competencia_01/pops/Limpeza_e_desinfeccao_de_m
ateriais_nao_criticos.pdf. 

 
Link: 
Limpeza e desinfecção de ambientes e mobiliários: 
http://www.aids.gov.br/pt-br/publico-geral/o-que-
sao-hepatites-virais. 
 
 

ODAs Senac Recomenda:  
1. Como limpar máquina de corte de cabelo: 
https://www.youtube.com/watch?v=gX6Kx8-B4So. 
 
2. Dicas da Anvisa – o que observar no salão de beleza: 
https://www.youtube.com/watch?v=kVv7DrHVYc0. 
 
3. Exercícios para cabeleireiros: 
https://youtu.be/4MOt7kNnZa8?list=PLM_w7N-
7CinLpZOhcndi7DS0Ct5S9qFTF. 
 
4. Riscos em um salão de beleza – Cosméticos#16: 

https://youtu.be/p4qLfGOiK7U?list=PLM_w7N-
7CinLpZOhcndi7DS0Ct5S9qFTF. 
 

http://www.aids.gov.br/pt-br/publico-geral/o-que-sao-hepatites-virais
http://www.aids.gov.br/pt-br/publico-geral/o-que-sao-hepatites-virais
https://www.youtube.com/watch?v=gX6Kx8-B4So
https://www.youtube.com/watch?v=kVv7DrHVYc0
https://youtu.be/4MOt7kNnZa8?list=PLM_w7N-7CinLpZOhcndi7DS0Ct5S9qFTF
https://youtu.be/4MOt7kNnZa8?list=PLM_w7N-7CinLpZOhcndi7DS0Ct5S9qFTF
https://youtu.be/p4qLfGOiK7U?list=PLM_w7N-7CinLpZOhcndi7DS0Ct5S9qFTF
https://youtu.be/p4qLfGOiK7U?list=PLM_w7N-7CinLpZOhcndi7DS0Ct5S9qFTF
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Será disponibilizado um fórum por grupo, no qual cada participante deve 
postar suas contribuições.  
  

Aula 8 
Não presencial 
(síncrona) 
 

[APRESENTAÇÃO DE SEMINÁRIO] Os grupos terão 15 minutos para expor 
suas considerações acerca dos principais pontos analisados nos 
documentos e os impactos sobre o trabalho, de acordo com o tema de 
cada grupo. 

 
[DEBATE] O docente fomenta o debate entre os alunos e contribui na 
análise da temática. Nesse contexto, os alunos podem avaliar as 
implicações da legislação no PN de seus respectivos grupos. 
 
[EXPOSIÇÃO DIALOGADA] O docente inicia um diálogo sobre a estrutura 
e organização ideal para um salão na perspectiva ergonômica, abordando 
as doenças ocupacionais. Deve-se ressaltar a importância das orientações 
da Anvisa no sentido de evitar riscos físicos e acidentes que podem 
ocorrer nesse tipo de atividade. 
 
[ENCAMINHAMENTO] O docente informa que o próximo encontro será 
não presencial síncrono e orienta os alunos a acessarem o ambiente 
virtual na hora da aula. O docente solicita a gravação de um vídeo 
individual demonstrando o passo a passo do processo de assepsia e 
armazenamento de produtos, materiais e equipamentos utilizados no 
atendimento ao cliente, com base nos objetos digitais indicados pelo 
docente para aprofundamento da temática, disponíveis no repositório 
ESPIE e no canal Senac Recomenda. 
  
Obs.: essa atividade pode contribuir para o desenvolvimento do projeto 
integrador. 

 

 
Participação no 
fórum e 
apresentação do 
seminário. 

Aula 9 
Não presencial 
(síncrona) 
 

[AQUECIMENTO] O docente fornece o feedback individual por escrito dos 
vídeos produzidos pelo aluno na aula anterior. É importante que o 
docente avalie a mobilização dos elementos de competência na 
realização de procedimentos de compra e armazenamento de produtos, 

 

 
Postagem 
no ambiente 
virtual do vídeo e   
participação no 
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instrumentos e equipamentos, conforme indicações do fabricante e das 
normas da Vigilância Sanitária. 
 
[FÓRUM DE DEBATE] O docente disponibiliza um fórum para debate das 
questões que surgiram no processo de gravação do vídeo, com ênfase em 
assepsia de materiais, armazenamento de produtos e insumos e 
organização de espaços, considerando tanto os espaços compartilhados 
como os exclusivos. Os alunos devem trocar informações e o docente 
pode questionar se todos os procedimentos atendem às normas. O 
docente deve observar se os alunos estão conseguindo articular os 
conceitos apresentados e, caso considere necessário, pode solicitar a 
gravação de um novo vídeo com os procedimentos de assepsia. 
 
 
[EXPOSIÇÃO DIALOGADA] O docente inicia um diálogo sobre os 
procedimentos operacionais padrão (POPs), debatendo com os alunos 
acerca da importância de padronizar um roteiro para a realização das 
rotinas e tarefas, tendo como objetivo minimizar não conformidades e  
manter a qualidade serviço prestado. Para amparar a exposição, pode-se 
projetar um modelo para que os alunos visualizem sua estrutura.  
 
[ELABORAÇÃO DE PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS PADRÃO (POPs)] 
Com base no modelo apresentado, o docente solicita aos alunos que 
elaborem um formulário (POP) para o salão contemplando os seguintes 
tópicos: 

• Preparo do espaço de trabalho – organização e assepsia; 

• Cadastro de clientes; 

• Recepção do cliente; 

• Registro das preferências dos clientes; 

• Valores praticados e formas de pagamento; 

• Previsão de horários de atendimento conforme serviços a serem 
executados. 

 

fórum sobre POP. 

https://blog-pt.checklistfacil.com/nao-conformidades-nas-empresas/
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[ENCAMINHAMENTO] O docente informa que o próximo encontro será 
não presencial síncrono e orienta os alunos a acessarem o ambiente 
virtual na hora da aula. Para a próxima aula, os alunos realizarão a entrega 
do POP, utilizando como referência os itens abordados nessa aula. 

É importante que os alunos postem os formulários no ambiente virtual, 
para que, na próxima aula, façam a apresentação, análise e posterior 
construção coletiva de um único documento.  

Aula 10 
Não presencial 
(síncrona) 
 

[APRESENTAÇÃO DOS POPs] A aula terá início com a apresentação 
individual dos POPs. O docente deve fazer uma registro-síntese com os 
principais pontos elencados pelos alunos e destacar aqueles que 
contribuem para a prestação de um serviço diferenciado e de qualidade. 
 
[DEBATE] O docente pode projetar o registro-síntese e mostrar aos 
alunos como a visão e a contribuição de cada aluno permite otimizar 
processos e qualificar o atendimento ao cliente. 
 
[EXPOSIÇÃO DIALOGADA] O docente inicia um diálogo sobre os padrões 
de atendimento, tipos de clientes e etiqueta profissional, destacando o 
impacto desses fatores na imagem do estabelecimento e na fidelização 
do cliente. Nesse contexto, não se pode desconsiderar a importância das 
ferramentas para cadastro e registro de dados, preferências e 
procedimentos realizados. 
 
[CONSOLIDAÇÃO DOS POPs] Os grupos devem retornar aos seus grupos 
iniciais de construção do plano de negócios e analisar os POPs elaborados 
individualmente. Cada grupo deve consolidar em um único documento 
os procedimentos-padrão e as boas práticas a serem adotadas no 
empreendimento, devendo postar o resultado no ambiente virtual. 
 
Obs.: essa atividade pode contribuir para o desenvolvimento do projeto 
integrador. 

 
[ENCAMINHAMENTO] O docente informa que o próximo encontro será 

 

Postagem 
no ambiente 
virtual e 
apresentação do 
POP. 
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presencial e que será realizada uma simulação do POP de cada grupo e a 
revisão final dos planos de negócio. 

Aula 11 
Presencial       
 

[AQUECIMENTO] O docente solicita aos alunos que compartilhem a 
experiência de consolidar as contribuições de cada participante do grupo 
para a construção do POP do salão, tendo em vista as especificidades das 
propostas e modelos de negócios de cada grupo. 
  
[SIMULAÇÃO] O docente pede para que os grupos façam a simulação de 
uma situação de atendimento seguindo todas as orientações 
estabelecidas no POP, ou seja, desde o agendamento de horário com o 
cliente até a finalização do serviço prestado. 
 

[DEBATE E AVALIAÇÃO] O docente fornece orientações/feedback sobre 
as práticas simuladas pelos alunos e, com base nas marcas formativas e 
atitudes/valores que compõem a UC, sugere-se que avalie o atendimento 
simulado pelo aluno, considerando postura, linguagem verbal e não 
verbal adotadas no decorrer da atividade. 

Podem ser destacados os seguintes aspectos da simulação: 

• Exemplos de boas experiências; 

• Exemplos de boa conduta; 

• Atendimentos com técnica ou postura ruim; 

• Comprometimento do profissional.  
 

[REVISÃO DO PLANO DE NEGÓCIO] O docente explica que, a partir dessa 
aula, os grupos vão finalizar a consolidação do plano de negócio, 
utilizando como material de consulta o documento Como elaborar um 
plano de negócios, do SEBRAE. Pode-se apresentar o sumário do 
documento, apontando quais itens podem ser consultados para 
aprimorar as entregas realizadas ao longo da situação de aprendizagem, 
estimulando o aluno a revisar as informações do PN.  

 

[ENCAMINHAMENTO] O docente informa que o próximo encontro será 
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não presencial síncrono e que os alunos farão a entrega e apresentação 
do plano de negócios construído ao longo da UC. 

 

Aula 12 
Não presencial 
(síncrona) 
 

[AQUECIMENTO] O docente informa que nessa aula um profissional 
convidado irá acompanhar a apresentação dos planos de negócios da 
turma, com o objetivo de discorrer sobre o cenário atual no segmento de 
beleza e contribuir para a inserção dos alunos no mercado de trabalho. O 
docente apresenta o profissional e pede para que ele compartilhe sua 
trajetória (de preferência, egresso do Senac). 
 
[APRESENTAÇAO DA VERSÃO FINAL DO PLANO DE NEGÓCIO] Os grupos 
irão apresentar os PN construídos coletivamente. 
 
Obs.: essa atividade pode contribuir para o desenvolvimento do Projeto 
Integrador. 
 
[DEBATE E AVALIAÇÃO] O docente e o convidado tecem comentários 
sobre os planos de negócio de cada grupo, elencando os aspectos 
positivos e possíveis pontos de melhoria, abrindo espaço para que os 
alunos tirem dúvidas.  
 

 

Postagem 
no ambiente 
virtual da versão 
final do plano de 
negócio. 

Observações:  

 
1. Os objetos de aprendizagem em formato PDF são recomendações de leitura que amparam o trabalho pedagógico, no sentido de aprofundar o tema e ampliar o 

repertório dos alunos. O docente deve incorporar o uso desses materiais às aulas de acordo com o contexto e os objetivos de cada atividade; 

2. Recomenda-se que a primeira aula do projeto integrador seja realizada a partir da segunda aula e antes da quarta da aula, para que os alunos entendam como 
essa situação de aprendizagem vai contribuir para o desenvolvimento do PI; 

3. Recomenda-se informar ao aluno que ele não deve comprar materiais de cabeleireiro/barbeiro sem a orientação do docente; 

4.  Recomenda-se que o docente leia o documento Como elaborar um plano de negócios, do Sebrae, utilizado como referência para a condução dessa situação de 
aprendizagem; 

5. Os dados de terceiros apresentados pelos alunos não podem ser divulgados pelos docentes e alunos em qualquer meio, podendo haver implicações legais.  
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     UC 2: Cortar e modelar barba e cabelo CH: 72h 

Situação de Aprendizagem 1: Desafio de aperfeiçoamento da equipe da Barbearia do Arnaldo  
Carga horária prevista: 72h 

Número de aulas: 18 

Para um bom desempenho profissional, o barbeiro precisa dominar as técnicas e pressupostos de corte e modelagem de barba e cabelo. Considerada uma 
competência essencial propõe-se, que os alunos possam desenvolvê-la a partir da compreensão de um contexto profissional simulado como desafio. Esse 
desafio consiste em uma situação de aprendizagem que visa qualificar e aperfeiçoar a equipe da Barbearia do Arnaldo.  
  
Arnaldo1 é um empresário que montou uma barbearia e estava em busca de profissionais da área para montar sua equipe. Após certo tempo trabalhando 
com seus colaboradores, ele observou que precisavam aperfeiçoar conhecimentos e inovar suas técnicas. Assim, investiu na equipe, trazendo um 
profissional diferenciado (docente) com técnicas atualizadas e modernas para treiná-los. Mediante o processo de aperfeiçoamento, o profissional (docente) 
irá desafiar os barbeiros (alunos) a realizarem atendimentos, mobilizando os sete indicadores e respectivos conhecimentos, habilidades, atitudes e valores 
relacionados à competência em questão. 
 
Ao longo das atividades que compõem essa situação de aprendizagem, os alunos irão compartilhar suas experiências prévias, elaborar e analisar estudo de 
caso, realizar pesquisas, simulações, workshops, dinâmicas, execuções assistidas de técnicas, participarão de plenárias, editarão portfólio, além de 
prepararem uma exposição baseada em um personagem de inspiração para essa demonstração.  
 
A dinâmica de desenvolvimento das atividades será baseada no ciclo ação-reflexão-ação visando a solução de problemas. Enquanto organização didática, 
os seguintes momentos serão promovidos a cada encontro: preparação, introdução/aquecimento, proposta de atividade, levantamento de 
conhecimentos prévios/diagnóstico da turma, fechamento e, para finalizar, encaminhamento. 
 
É importante que, em cada atividade proposta, os alunos se compreendam como colaboradores do Arnaldo, com vistas à composição de uma equipe de 
referência no ramo de barbearia, e que para isso se requer a atenção contínua aos indicadores, incentivando-os à autoavaliação dos saberes-fazeres 
previstos. É importante também a compreensão por parte de todos que essa situação de aprendizagem está alinhada ao contexto do mundo do trabalho, 
pois o público, em geral masculino, possui um perfil vaidoso e centrado nos cuidados com a beleza e o bem-estar. Assim, essa demanda se reflete na 
busca por profissionais qualificados, com uma atuação de excelência capaz de satisfazer e até mesmo superar as expectativas dos clientes.  
 
A cada finalização de aula ou situação de aprendizagem o docente poderá estabelecer relações entre o desempenho dos estudantes e o atendimento aos 
indicadores, de maneira a ser possível avaliar o desenvolvimento da competência de maneira processual e individual. 

 
1 Pode-se adotar outro nome fictício.  
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Indicadores 
1. Avalia a pele e a estrutura dos fios com base em informações e características do cliente; 

2. Seleciona produtos, equipamentos e instrumentos, com base na avaliação dos fios e no procedimento a ser realizado; 

3. Prepara a pele e a barba, de acordo com a técnica que será realizada;  

4. Higieniza barba, cabelo e couro cabeludo, conforme as técnicas de lavagem e massagem capilar; 

5. Realiza os procedimentos de cuidados de barba, de acordo com as técnicas, características dos fios da face e do cabelo do cliente;  

6. Corta os cabelos, aplicando técnicas de corte e finalização; 

7. Orienta o cliente quanto aos cuidados a serem adotados após os procedimentos, considerando suas necessidades. 

 

Elementos 
Conhecimentos 

• Pele: camadas, tecidos e terminações nervosas; 

• Estrutura anatômica da cabeça: face externa do 
crânio e esqueleto da face; 

• Classificação da estrutura e padrões de 
crescimento dos fios; 

• Patologias de pele e pelos: micoses, dermatites, 
pediculose, escabiose, tricoptilose, tricomania, 
tricofagia, alopécia e triconodose, entre outras; 

• Visagismo aplicado ao corte e à modelagem da 
barba e do cabelo: estrutura da cabeça, geometria 
do rosto, cor de pele, formato de olhos, boca, 
nariz e sobrancelhas; 

• Materiais, instrumentos, equipamentos e produtos 
para corte e modelagem de barbas e cabelos: 
característica, validade, função, quantidade, 
qualidade e formas de descarte; 

• Cosmetologia: definição, funções, tipos e 
composição de produtos para barba e cabelo 
masculino; 

Habilidades 

• Organizar o espaço de trabalho; 

• Manusear os instrumentos e materiais;  

• Comunicar-se de maneira assertiva; 

• Interpretar informações e orientações de 
rótulos de produtos; 

• Organizar materiais, produtos, instrumentos 
e equipamentos.  

 

 

 

Atitudes/Valores 

• Flexibilidade nas diversas situações de 
trabalho; 

• Responsabilidade no atendimento aos 
clientes; 

• Sigilo no tratamento de dados e 
informações;  

• Criatividade na modelagem dos fios; 

• Cumprimento das normas de saúde e 
segurança; 

• Parcimônia na utilização de recursos; 

• Valorização e respeito à diversidade. 
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• Técnicas de higienização e preparação da pele;  

• Técnicas de higienização, massagem capilar e 
secagem; 

• Técnicas de barbear: barba, cavanhaque, bigode, 
costeletas e aparos de pelo do rosto; 

• Técnicas de corte de cabelo.  

 
 

Aula Atividades ODAs ou estratégias metodológicas 
Registro de 
participação 

Aula 13 
Não presencial 
(síncrona) 
 
 
 
 
 
 
 

[PREPARAÇÃO] Recomenda-se ao docente a organização do ambiente 
virtual de aprendizagem (AVA) que fora adotado. Assim, disponibilizará 
os links dos ODAS e demais materiais, editando o ambiente e postando 
com antecedência as orientações da Unidade Curricular. É interessante 
que seja feito um vídeo prévio com uma breve apresentação e 
contextualização da UC para que os alunos, ao acessarem, já possam 
visualizá-lo. 
 
[INTRODUÇÃO/AQUECIMENTO] Neste momento, recomenda-se que o 
docente aborde os conhecimentos prévios fazendo a correlação 
sintetizada das UCs 1 e 2 com base na fala dos próprios alunos. Em 
seguida, ele explicará a situação de aprendizagem: 
 

• Desafio de aperfeiçoamento da equipe da Barbearia do 
Arnaldo. 

 
Mediante a compreensão dos alunos da situação de aprendizagem, o 
docente pode exemplificar algumas das possibilidades de atividades 
pensadas que auxiliarão no processo de aperfeiçoamento da equipe do 
Arnaldo.  
 

[LEVANTAMENTO DE CONHECIMENTOS PRÉVIOS/DIAGNÓSTICO DA 

 
Vídeo: 
Avaliação capilar: não abra mão! - 
https://www.youtube.com/watch?v=P9prsN6IDgo&list
=PLM_w7N-7CinLA6Rc6GmXTh77R-SVhe7dQ&index=5. 
 
Vídeo: 
Você conhece as principais doenças do couro cabeludo? -
https://www.youtube.com/watch?v=N2kCqDbyFY0&list=PLM
_w7N-7CinLA6Rc6GmXTh77R-SVhe7dQ&index=1. 
 
Vídeo:  
As principais doenças do couro cabeludo. Parte 2 -
https://www.youtube.com/watch?v=9blqV8hwhRQ&lis
t=PLM_w7N-7CinLA6Rc6GmXTh77R-
SVhe7dQ&index=2. 
 

Entrega da 
pesquisa sobre 
avaliação capilar 
e descrição do 
estudo de caso no 
AVA 

https://www.youtube.com/watch?v=P9prsN6IDgo&list=PLM_w7N-7CinLA6Rc6GmXTh77R-SVhe7dQ&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=P9prsN6IDgo&list=PLM_w7N-7CinLA6Rc6GmXTh77R-SVhe7dQ&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=N2kCqDbyFY0&list=PLM_w7N-7CinLA6Rc6GmXTh77R-SVhe7dQ&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=N2kCqDbyFY0&list=PLM_w7N-7CinLA6Rc6GmXTh77R-SVhe7dQ&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=9blqV8hwhRQ&list=PLM_w7N-7CinLA6Rc6GmXTh77R-SVhe7dQ&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=9blqV8hwhRQ&list=PLM_w7N-7CinLA6Rc6GmXTh77R-SVhe7dQ&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=9blqV8hwhRQ&list=PLM_w7N-7CinLA6Rc6GmXTh77R-SVhe7dQ&index=2
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TURMA] O Docente incentiva a participação dos alunos sobre o assunto 
avaliação capilar e abre ao compartilhamento de experiências 
decorrentes dessa temática e seus conhecimentos prévios. A seguir 
relata situações projetando imagens associadas que demonstrem a 
importância desse indicador. 

 
[ESTUDO DE CASO] O docente informa que para trabalhar o indicador 
“Avalia a pele e a estrutura dos fios com base em informações e 
características do cliente” será realizada a seguinte atividade inicial: 
elaborar e solucionar um estudo de caso sobre avaliação capilar. Os 
alunos serão orientados a escolher um modelo que seja do seu convívio 
ou utilizar uma mecha de cabelos em estado natural para que seja objeto 
do seu estudo. Recomenda-se que seja explicado pelo docente, de forma 
sistemática, o que é um estudo de caso e quais informações precisam 
constar nesta atividade.  
 
[PESQUISA] Recomenda-se que o docente oriente os alunos a 
pesquisarem em fontes confiáveis (Biblioteca Digital, Senac Recomenda, 
ESPIE, artigos científicos, entre outras) sobre o assunto avaliação capilar: 
conceito; profissional capacitado, passos; doenças do couro cabeludo; e 
tipos de pele – camadas, tecidos e terminações nervosas. Também 
indicará aos alunos que assistam aos vídeos da plataforma Senac 
Recomenda.  
 
[ELABORAÇÃO DO CASO] Recomenda-se que o docente oriente os 
alunos quanto à descrição do caso que escolheram para estudo e que a 
produção precisará ser postada no ambiente virtual de aprendizagem 
(AVA). Sugere-se que o aluno descreva o estudo de caso, entre duas e 
quatro laudas, indicando as referências e bibliografias utilizadas.  
 

[FECHAMENTO] O docente conclui retomando os pontos de orientação 
das atividades propostas e indica o acesso ao AVA e a possíveis fontes 
complementares. Sugere-se ainda que auxilie os alunos no acesso ao 
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canal. Recomenda-se que seja aberto um fórum de dúvidas para 
interação, esclarecimentos e feedback. 
 
[ENCAMINHAMENTO] O docente informará que a próxima aula será não 
presencial assíncrona e reservada para a realização das atividades 
propostas no AVA. 
 

Aula 14 
Não presencial 
(assíncrona) 
 

[INTRODUÇÃO] O docente poderá gravar um vídeo para ser 
compartilhado no ambiente virtual de aprendizagem destacando para os 
alunos os pontos importantes sobre a atividade, bem como o contexto 
da situação da aprendizagem relacionada à UC 2. 
 
[DETALHAMENTO DO ESTUDO DE CASO] Nesta aula, a partir do 
feedback do docente compartilhado no AVA, os alunos realizarão o 
detalhamento do estudo de caso, ajustando a descrição se necessário. 

Sugere-se que o docente indique referências complementares e de 
revisão, a depender dos compartilhamentos e/ou dúvidas percebidas na 
entrega das atividades ou mesmo do fórum do AVA.   
 

[ENCAMINHAMENTO] O docente postará um lembrete que a próxima 
aula será presencial, no Salão Escola. 
 

 Detalhamento/re
visão do estudo 
de caso 

Aula 15 
Presencial       
 
 
 

[INTRODUÇÃO/AQUECIMENTO] O docente poderá apresentar diversas 
imagens de pele e diferentes patologias, solicitando aos alunos que 
escolham as imagens que possam ser correlacionadas aos casos 
elaborados. Após este levantamento, sugere-se realizar a plenária.  
 
[PLENÁRIA/DEBATE] Recomenda-se ao docente que abra a plenária para 
o compartilhamento dos casos pesquisados pelos alunos e que utilizem 
as imagens selecionadas que se correlacionam. O processo é mediado 
pelo docente, que poderá fazer perguntas e complementações aos casos 
abordados.  
Caso alguma patologia ou algum aspecto não tenha sido abordado, o 
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docente provoca os alunos a partir de imagens e pergunta sobre essas 
situações. Os alunos responderão conforme suas hipóteses e ele media 
o processo, trazendo aprofundamento sobre as patologias. 
 
[FECHAMENTO] Os alunos, de posse de suas pesquisas, pontuarão suas 
falhas e acertos e poderão reavaliar os resultados do estudo de caso. 
Nesse momento, caso tenha um aparelho dermatoscópio disponível 
para avaliação capilar, orienta-se que o docente demonstre sua 
utilização. 
 
[ENCAMINHAMENTO] Sugere-se que o docente proponha pesquisa 
complementar sobre as patologias ou aspectos que não foram 
abordados. Essa atividade será assíncrona e postada no AVA para 
feedback do docente.  Ele informará que a próxima aula será presencial, 
no Salão Escola. 
 

Aula 16 
Presencial       
 
 

[PREPARAÇÃO] Presencialmente no Salão Escola, simulado como Salão 
do Arnaldo, sugere-se que o docente organize e exponha na bancada do 
salão todos os materiais que fazem parte do conjunto de ferramentas 
que auxiliam a execução de um corte.   
 
[INTRODUÇÃO/AQUECIMENTO] O docente orienta que os materiais e 
ferramentas serão observados e manipulados pelos alunos, que farão 
anotações a respeito.  
 
[LEVANTAMENTO DE CONHECIMENTOS PRÉVIOS/DIAGNÓSTICO DA 
TURMA] Neste momento será pedido que os alunos manuseiem as 
ferramentas, levantem hipóteses de utilização, conforme seus 
conhecimentos, sempre sob a supervisão do docente, que deve mediar 
todas as dúvidas dos alunos. 
 
[EXPOSIÇÃO DIALOGADA] As observações serão elencadas e anotadas 
pelo docente no quadro, para que, no momento do fechamento, sejam 

  

Excluído:  
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expostas à turma e ressignificadas com base em estudos científicos. 
Sugere-se que o docente apresente imagens de materiais de uso de 
profissionais cabeleireiros e barbeiros que o Salão Escola porventura não 
possua e que demonstre o manuseio correto das ferramentas de corte 
de cabelo e barba. Durante esse momento os alunos poderão sinalizar 
suas dúvidas e observações do que está sendo abordado.  
 
[FECHAMENTO] Esse será um novo momento de manuseio das 
ferramentas por parte dos alunos, momento de ressignificação do fazer. 
Desta vez será um fazer com técnica e respaldo em conhecimento 
científico, conforme apresentado anteriormente pelo docente. Ele 
solicitará que os alunos façam registros dessas ferramentas e materiais 
para um futuro resgate e composição de um portfólio que será explicado 
mais adiante. Ele explica também que esses registros poderão contribuir 
para o projeto integrador. 
 
[ENCAMINHAMENTO] O docente informará que a aula seguinte será 
presencial. 
 

Aula 17 
Presencial       
 
 
 
 

[ACOLHIMENTO] O docente acolhe os alunos com a música 
“Love Generation” (Bob Sinclar).  
Link: https://www.youtube.com/watch?v=v0NSeysrDYw. A partir da 
canção, ele abre para compartilhamento de impressões e mensagens 
dos alunos. 
 
[INTRODUÇÃO/AQUECIMENTO/NUVEM DE PALAVRAS] O docente 
explica a importância de referências digitais em canais confiáveis para 
promoção de uma formação contínua, considerando a necessidade do 
permanente aperfeiçoamento no mundo do trabalho, e faz relação com 
a situação de aprendizagem. Em seguida, faz a projeção dos ODAS do 
Senac Recomenda, que são:  vídeo 1 - A diferença e tipos de shampoos 
|como escolher o melhor shampoo pro seu cabelo; vídeo 2 - Preciso usar 
condicionador? Funciona? Após assistir aos vídeos, sugere-se a criação 

 

- Mentimeter.com. 

 

Vídeo: 

Equipamentos essenciais para barbeiro (guia para barbeiros 
iniciantes) -https://www.youtube.com/watch?v=NAuRQR-
xf3k&list=PLM_w7N-
7CinLhrIHKO7kO9pHZCLubvJLt&index=1. 

 

ODA Senac Recomenda 

1. A diferença e tipos de shampoos |como escolher o 
melhor shampoo pro seu cabelo - 
https://www.youtube.com/watch?v=BCUoiXqVlDY&list
=PLM_w7N-7CinK10s1VRdjxkLoVfOruhNgy&index=5 

2. Preciso usar condicionador? Funciona? - 

 

https://www.youtube.com/watch?v=v0NSeysrDYw
https://www.youtube.com/watch?v=NAuRQR-xf3k&list=PLM_w7N-7CinLhrIHKO7kO9pHZCLubvJLt&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=NAuRQR-xf3k&list=PLM_w7N-7CinLhrIHKO7kO9pHZCLubvJLt&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=NAuRQR-xf3k&list=PLM_w7N-7CinLhrIHKO7kO9pHZCLubvJLt&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=BCUoiXqVlDY&list=PLM_w7N-7CinK10s1VRdjxkLoVfOruhNgy&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=BCUoiXqVlDY&list=PLM_w7N-7CinK10s1VRdjxkLoVfOruhNgy&index=5
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de uma nuvem de palavras 
(https://www.techtudo.com.br/listas/noticia/2016/05/quatro-sites-
para-criar-nuvem-de-palavras.html). Os alunos serão direcionados a 
expor suas ideias sobre os instrumentos e produtos de uso de um 
profissional barbeiro. Toda a reflexão será feita em cima das respostas 
dos alunos, com a mediação docente.  

 
[PESQUISA/SEMINÁRIO] Recomenda-se que o docente divida a turma 
em quatro equipes e cada uma fica responsável por um ponto a ser 
estudado e abordado no seminário sobre produtos para corte e 
modelagem de barbas e cabelos: 
 

• Equipe 1: características, validade, função, quantidade, 
qualidade e formas de descarte; 

• Equipe 2: preparação da pele e da barba; 

• Equipe 3: higienização e cuidados com a barba e os cabelos; 

• Equipe 4: visagismo e tendências em corte masculino. 
 
[FECHAMENTO] O docente orienta quanto aos critérios de 
apresentação. Pode ser recomendado o uso do site Mentimeter para a 
estruturação das apresentações por parte dos alunos, que deverão usar 
sua criatividade. 
 
[ENCAMINHAMENTO] O docente também indica o seguinte material 
para pesquisa no ESPIE: Higienização e modelagem dos cabelos para 
ampliação dos estudos. Ele informará que a próxima aula será 
assíncrona, destinada a pesquisa e montagem da apresentação, e que 
ele estará disponível para tirar dúvidas via fórum no AVA. Serão dados 
os feedbacks das dúvidas postadas, bem como das atividades entregues 
no AVA. Nesse sentido, é importante que esse espaço já esteja aberto. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=r9xSnkPu21c&list
=PLM_w7N-
7CinK10s1VRdjxkLoVfOruhNgy&index=1&ab_channel=
DrLucasFustinoni. 

 

ODA ESPIE:  

Higienização e modelagem dos cabelos (p. 18 a 23) -  

https://espiehlg.senacrs.com.br/pdfViewer/219. 
 

Aula 18 
Não presencial 

[PREPARAÇÃO] O docente pode gravar um vídeo e postar no ambiente 
virtual de aprendizagem lembrando os alunos de pontos importantes 

 
 

Registro das 
pesquisas 
realizadas pelos 

https://www.techtudo.com.br/listas/noticia/2016/05/quatro-sites-para-criar-nuvem-de-palavras.html
https://www.techtudo.com.br/listas/noticia/2016/05/quatro-sites-para-criar-nuvem-de-palavras.html
https://www.youtube.com/watch?v=r9xSnkPu21c&list=PLM_w7N-7CinK10s1VRdjxkLoVfOruhNgy&index=1&ab_channel=DrLucasFustinoni
https://www.youtube.com/watch?v=r9xSnkPu21c&list=PLM_w7N-7CinK10s1VRdjxkLoVfOruhNgy&index=1&ab_channel=DrLucasFustinoni
https://www.youtube.com/watch?v=r9xSnkPu21c&list=PLM_w7N-7CinK10s1VRdjxkLoVfOruhNgy&index=1&ab_channel=DrLucasFustinoni
https://www.youtube.com/watch?v=r9xSnkPu21c&list=PLM_w7N-7CinK10s1VRdjxkLoVfOruhNgy&index=1&ab_channel=DrLucasFustinoni
https://espiehlg.senacrs.com.br/pdfViewer/219
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(assíncrona) 
 

sobre a atividade. Nesse vídeo, ele aborda os indicadores, as habilidades, 
as atitudes e os valores que estão sendo mobilizados e reforça o quanto 
esses aspectos são importantes na qualificação de um profissional 
barbeiro, e que por isso foi ela pensada no contexto da situação de 
aprendizagem.  
 
[DESENVOLVIMENTO] A aula é assíncrona e destinada para a turma 
fazer suas pesquisas, montar suas apresentações e enviar para o 
docente revisar e fazer as contribuições e intervenções que julgar 
pertinentes.  
 
[ELABORAÇÃO DE APRESENTAÇÃO/SEMIINÁRIO] Neste dia os alunos 
realizarão as atividades orientadas na aula anterior. O docente analisa as 
atividades entregues e dá o feedback no AVA. 
 
[ENCAMINHAMENTO] O docente postará um lembrete que a próxima 
aula será não presencial síncrona no AVA e que haverá a apresentação 
das equipes. 
 

grupos 

Aula 19 
Não presencial 
(síncrona) 
 

[PREPARAÇÃO] O docente inicia a aula e relembra a organização e os 
critérios de apresentação das equipes. Ele aborda os indicadores, as 
habilidades, atitudes e valores que estão sendo mobilizados e faz a 
relação da atividade proposta e o contexto da situação de aprendizagem. 
 
[SEMINÁRIO/APRESENTAÇÃO] As equipes apresentam os resultados 
das pesquisas baseadas nos tópicos indicados: 
 

• Equipe 1: características, validade, função, quantidade, 
qualidade e formas de descarte; 

• Equipe 2: preparação da pele e da barba; 

• Equipe 3: higienização e cuidados com a barba e os 
cabelos; 

• Equipe 4: visagismo e tendências em corte masculino. 

 

 

Entrega da 
apresentação 
final para o 
seminário 
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O docente observa e registra a participação de cada aluno, bem como a 
estruturação da apresentação, as fontes utilizadas como base, a 
coerência da abordagem com a temática. Durante a as apresentações, 
faz intervenções quando necessário.  
 
[FECHAMENTO] O docente questiona o que a aula agregou de 
conhecimentos sobre os pontos desenvolvidos por cada equipe em 
relação à temática geral. Ele faz uma síntese correlacionando os tópicos.  
 
[AVALIAÇÃO] Sugere-se que o docente dê um feedback verbal sobre o 
seminário. Solicita que os materiais das apresentações sejam revisitados 
(se necessário) e postados no AVA para compartilhamento. Ele abre um 
fórum e solicita que todos da turma teçam seus comentários 
correlacionando os tópicos abordados e a importância destes para o 
protocolo de atendimento. 
 
[ENCAMINHAMENTO] O docente lembra que as apresentações devem 
ser postadas no AVA e que sejam feitos comentários. Nesse momento, 
ele poderá indicar referências complementares ou de revisão, a 
depender dos compartilhamentos e/ou dúvidas sinalizadas no momento 
do fechamento.  Recomenda-se que as indicações sejam postadas no 
AVA e que seja realizada uma interação no fórum de dúvidas para 
esclarecimentos e feedback. O docente informará que a próxima aula 
será presencial, no Salão Escola.   
 

Aula 20 
Presencial       
 

[PREPARAÇÃO] Recomenda-se que o docente organize o ambiente 
separando os materiais que serão utilizados: folhas A4, canetas, lápis e 
borrachas para cada aluno.  
 
[LEVANTAMENTO DE CONHECIMENTOS PRÉVIOS/DIAGNÓSTICO DA 
TURMA] O docente retoma os casos abordados anteriormente, bem 
como as temáticas, as postagens e os comentários do seminário, para 
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introduzir a importância de uma ficha de anamnese. Ele levanta 
questionamentos sobre a vivência dos alunos em consultas e/ou outros 
contextos que os façam refletir acerca do protocolo de utilização de uma 
ficha de anamnese e seu objetivo. Ele aborda o quanto esses aspectos 
são importantes na qualificação de um profissional barbeiro, 
relacionando a atividade ao contexto da situação de aprendizagem. 
 
[EXPOSIÇÃO DIALOGADA] O docente explica no que consiste uma ficha 
de anamnese, quais os objetivos e necessidades de tê-la no serviço de 
barbearia. 
 
[ELABORAÇÃO DE FICHA DE ANAMNESE] O docente distribui o material 
para cada aluno (folha A4, canetas, lápis, borrachas) e orienta que cada 
um crie uma ficha de anamnese. Após a elaboração, os alunos farão uma 
roda de conversa para discutir a padronização da referida ficha. O 
docente irá sistematizar os itens utilizando um piloto e lousa ou 
digitando e projetando em tela para que todos visualizem e possam 
registrar os itens da ficha para utilização posterior.  
 
[APLICAÇÃO DA FICHA DE ANAMNESE] A partir da ficha criada, o 
docente poderá propor aos alunos que cada um escolha um modelo 
para realizar uma avaliação de barba e cabelo. Conforme a avaliação, o 
aluno irá indicar quais os produtos e procedimentos que serão usados 
no protocolo de atendimento. Todos os alunos farão a avaliação de 
forma individualizada. Após a realização da atividade, será formada uma 
nova roda de conversa na qual os alunos irão compartilhar suas análises. 
O docente dará o feedback de cada apresentação. 
 
[AVALIAÇÃO] A partir da observação da elaboração da ficha e dos 
feedbacks, o docente faz a avaliação dos indicadores que foram 
mobilizados e compartilha com os alunos suas considerações a respeito.  
 
[FECHAMENTO] O docente orienta os alunos que a ficha de anamnese 
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criada a partir de então será utilizada nos procedimentos de 
atendimento do Salão Escola. Ele solicita que todos postem a ficha 
digitalizada no AVA e explica que será aberto um do fórum virtual como 
espaço de diálogo para aprimoramento da ficha no decorrer no curso, 
caso seja necessário. 
 
[ENCAMINHAMENTO] O docente informará que a próxima aula será 
presencial, no Salão Escola, e que será realizado um workshop cujo tema 
é “barbearia clássica”. Ele solicita que os alunos façam pesquisas sobre 
o assunto e anotem dúvidas, bem como realizem suas contribuições.  
 

Aula 21 
Presencial       
 

[PREPARAÇÃO] Caso seja um profissional convidado, o docente fará a 
recepção deste e da pessoa que será modelo no workshop, bem como 
organizará o ambiente para dispor dos instrumentos e materiais 
necessários à execução.   
 
[LEVANTAMENTO DE CONHECIMENTOS PRÉVIOS/DIAGNÓSTICO DA 
TURMA] O docente organiza a turma em uma roda de conversa e o 
profissional (docente ou convidado) apresenta a temática e levanta o 
conhecimento prévio dos alunos com suas pesquisas. Ele anota os 
pontos levantados para que sejam abordados durante o workshop.  
 
[INTRODUÇÃO/AQUECIMENTO] Recomenda-se ao docente ou ao 
profissional convidado que introduza compartilhando fotos e imagens 
representativas da barbearia clássica, tanto de estabelecimentos quanto 
de profissionais de referência.  
 
[WORKSHOP BARBEARIA CLÁSSICA] O docente ou profissional 
convidado contextualiza o tema barbearia clássica a partir de seus 
aspectos histórico-culturais, de sua filosofia, da forma de contratação, 
estrutura organizacional, o papel do barbeiro-chefe (líder), entre outros. 
Desmistifica a concepção do senso comum, ressaltando curiosidades e 
mitos e instigando os alunos sobre o reflexo desses aspectos na 
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prática profissional. Na abordagem da temática são lançadas perguntas 
retóricas sobre métodos, posturas e propostas das principais 
barbearias, nacionais e internacionais, formas de atendimento, tipos de 
materiais (navalhete, navalha, máquinas e potências, tamanho de 
lâminas etc.), a maneira clássica da acomodação, preparo, forma 
de diálogo, definição do perfil do cliente, tradições, protocolos italianos, 
entre outros. O profissional convidado (ou docente) se utilizará de 
um modelo para realizar o procedimento de corte enquanto vai 
exemplificando e explicando as técnicas e os procedimentos. Ele fará a 
escolha de forma aleatória quanto ao uso de máquina ou de tesoura 
para o corte de cabelo e em seguida fará o procedimento de barba.  
 
[PORTFÓLIO] O docente solicita que os alunos façam registros durante a 
realização do workshop e orienta que esses materiais de registro 
comporão um portfólio que será explicado mais adiante.  

Ele explica também que esses materiais poderão contribuir para o 
projeto integrador.  
 
[FECHAMENTO] Ele aborda como essa temática é importante na 
qualificação de um profissional barbeiro, relacionando a atividade ao 

contexto da situação de aprendizagem. Ao término os alunos ficarão à 

vontade para manusear e analisar o resultado da execução no modelo.   
 
[ENCAMINHAMENTO] Nesse momento o docente poderá indicar 
referências complementares ou de revisão, a depender dos 
compartilhamentos e/ou dúvidas sinalizadas no momento do 
fechamento. Recomenda-se que as indicações sejam postadas no AVA e 
que seja realizada a interação no fórum de dúvidas para esclarecimentos 
e feedback. O docente informará que a próxima aula será presencial, no 
Salão Escola. 

 

Aula 22 
Presencial       

[LEVANTAMENTO DE CONHECIMENTOS PRÉVIOS/DIAGNÓSTICO DA 
TURMA] O docente retoma com os alunos o conteúdo da aula anterior, 
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 em que houve apresentação de técnicas por um profissional barbeiro 
convidado – ou pelo próprio docente – no workshop de barbearia 
clássica.  
 
[INTRODUÇÃO/AQUECIMENTO] Recomenda-se que o docente faça a 
correlação da temática do workshop de barbearia clássica com a 
abordagem que será realizada a partir de uma aula demonstrativa 
dialogada. Ele relembra da importância desses conhecimentos na 
qualificação de um profissional barbeiro, relacionando a atividade ao 
contexto da situação de aprendizagem. 
 
[AULA DEMONSTRATIVA DIALOGADA] Docente realiza uma aula 
demonstrativa abordando os seguintes conhecimentos: 

• Estrutura anatômica da cabeça: face externa do crânio e 
esqueleto da face; 

• Classificação da estrutura e padrões de crescimento dos fios; 

• Geometria do corte: formas, linhas de direção, simetria, ângulos 
e eixo; 

• Divisões e subdivisões para corte dos cabelos. 
 
[PRÁTICA ORIENTADA EM MANEQUIM] Com cada aluno de posse de 
uma cabeça de manequim para treino, o docente pede que façam as 
divisões, ângulos e projeções seguindo suas orientações. 
 
[ATIVIDADE COMPLEMENTAR DE LEVANTAMENTO DE 
CONHECIMENTOS PRÉVIOS/DIAGNÓSTICO DA TURMA] Durante o 
contexto de prática, fica a critério do docente realizar uma atividade 
complementar utilizando a estratégia de “cliente oculto”.  O docente, 
mediante diagnóstico de acompanhamento e observando a necessidade, 
enfocará um ou mais elementos da competência e testará os alunos da 
turma mediante uma situação simulada. Essa atividade também é 
sugerida na aula 29 para nova testagem do conhecimento dos alunos. 
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[SIMULAÇÃO CLIENTE OCULTO] Nessa atividade é escolhido um 
convidado externo ou um aluno da turma sem que os demais alunos 
tomem conhecimento. Esse cliente oculto passará por atendimento e em 
certo momento ele se comportará de forma inesperada, gerando uma 
situação-problema, por exemplo: simular um desmaio, expressar uma 
insatisfação, entre outras possibilidades. Essa atividade pretende 
mobilizar nos alunos a percepção de possíveis intercorrências no 
atendimento ao cliente e na gestão operacional e de pessoas, 
especialmente nos quesitos segurança, conflitos, aplicação das técnicas 
ou referentes ao comportamento adverso ou inadequado por parte de 
colegas de trabalho ou clientes. 
 
[FECHAMENTO] O docente conclui promovendo uma roda de conversa 
para socialização das experiências a partir da participação oral. Nesse 
momento, ele orienta que seja definida uma equipe que trabalhará no 
layout, na sistematização e na edição de um portfólio digital coletivo, 
que deverá ser diagramado, editado, paginado e sumariado, com a 
participação da turma toda. Este portfólio contribuirá com o PI e poderá 
ter o formato de mini e-book. 
 
[AVALIAÇÃO] O docente avalia todos os indicadores mobilizados na 
situação de aprendizagem e respectivas atividades e dá feedback aos 
alunos.  
 
[ENCAMINHAMENTO] Nesse momento, ele poderá indicar referências 
complementares ou de revisão, a depender dos compartilhamentos 
e/ou dúvidas sinalizadas no momento do fechamento. Recomenda-se 
que as indicações sejam postadas no AVA e que seja realizada a interação 
no fórum de dúvidas para esclarecimentos e feedback. O docente 
informará que a próxima aula será presencial, no Salão Escola. 

 

Aula 23 
Presencial       
 

[LEVANTAMENTO DE CONHECIMENTOS PRÉVIOS/DIAGNÓSTICO DA 
TURMA] O docente faz uma retomada com os alunos das técnicas 
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apresentadas na aula anterior. Ele relembra da importância desses 
conhecimentos na qualificação de um profissional barbeiro, 
relacionando a atividade ao contexto da situação de aprendizagem. 
 
[AULA DEMONSTRATIVA DIALOGADA] O docente faz uma aula com 
demonstração das técnicas de barbear: barba, cavanhaque, bigode, 
costeletas e aparos de pelo do rosto, com o auxílio de um modelo 
voluntário. 
 
[PRÁTICA ORIENTADA EM MANEQUIM] Posteriormente, cada aluno, de 
posse de uma cabeça de manequim para treino, poderá praticar 
embelezamento de barba ou corte de cabelo sob orientação do docente.  
 
[WORKSHOP BARBATERAPIA] Sendo diagnosticada a necessidade de 
aprofundamento nessa abordagem, recomenda-se a realização de um 
workshop com o tema “barbaterapia”, oferecido pelo docente ou por um 
profissional convidado, associada à atividade da prática orientada. Esse 
workshop poderá ser realizado nessa aula ou em aula posterior, a 
depender da confirmação do convidado ou do tempo necessário para 
execução.  
 
[FECHAMENTO] O docente conclui o período de prática promovendo 
uma roda de conversa para socialização das experiências a partir da 
participação oral e dos registros realizados durante os atendimentos 
para composição do portfólio digital coletivo da turma.  
 
[AVALIAÇÃO] O docente avalia todos os indicadores mobilizados na 
situação de aprendizagem e respectivas atividades e dá feedback aos 
alunos.  
 
[ENCAMINHAMENTO] Nesse momento, o docente poderá indicar 
referências complementares ou de revisão, a depender dos 
compartilhamentos e/ou dúvidas sinalizadas no momento do 
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fechamento. Recomenda-se que as indicações sejam postadas no AVA e 
que seja realizada a interação no fórum de dúvidas para esclarecimentos 
e feedback. Ele informará que a próxima aula será presencial, no Salão 
Escola.  
 

Aulas 24 
Presencial       
 

[PREPARAÇÃO] O docente verifica e prepara o ambiente, 
disponibilizando diversos recursos para o exercício da prática orientada, 
bem como se certifica de que a atividade será desenvolvida em 
manequins e ou em atendimento ao público. Faz um plano prévio de 
tempo e sequenciamento de atendimento, mediante os agendamentos, 
se for o caso. 
 
[INTRODUÇÃO/AQUECIMENTO] O docente dá boas-vindas aos alunos e, 
antes de iniciarem o atendimento ao público ou procedimentos em 
manequins, pergunta-lhes sobre a organização do ambiente de trabalho, 
os instrumentos, checklist, procedimentos e possíveis dúvidas. Nesse 
momento é importante retomar as reflexões com base nas atividades 
realizadas até o momento e nas indicações complementares feitas no 
fechamento da aula anterior. Seguindo o planejamento, o docente irá 
sistematizar a sequência de atendimentos e a definição dos executantes, 
ressaltando a relevância dos registros e anotações para a sistematização 
do portfólio. É importante relembrar a importância desses 
conhecimentos na qualificação de um profissional barbeiro, 
relacionando ao contexto da situação de aprendizagem. 

 
[LEVANTAMENTO DE CONHECIMENTOS PRÉVIOS/DIAGNÓSTICO DA 
TURMA] O docente faz retomada com os alunos o conteúdo da aula 
anterior. Nesse momento é pertinente lançar perguntas sobre o 
entendimento do uso da ficha de anamnese, sanar dúvidas e verificar a 
necessidade de melhorias. Associado ao protocolo de atendimento, é 
importante também abordar a elaboração de um checklist ampliado com 
perguntas que incorporem aspectos culturais, preferências, tendências 
etc. de cada cliente. É explicado que esses quesitos objetivam traçar o 
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perfil da clientela e, também, ajudar a elaborar estratégias de 
personalização do atendimento na barbearia. 

 
[PRÁTICA ORIENTADA EM BONECOS MANEQUINS E/OU MODELOS] 
Durante a aula serão mobilizados conhecimentos, habilidades, atitudes 
e valores do fazer profissional do barbeiro, a partir da prática em 
bonecos manequins e/ou no atendimento ao público para corte e 
embelezamento da barba, caso se tenha planejado ou agendado. Se 
houver, o docente orienta os alunos na realização do acolhimento prévio 
ao público a ser atendido. Nesse sentido, é importante esclarecer que o 
atendimento ao público se trata de uma prática de aprendizado, 
portanto os modelos deverão ser informados sobre o tipo de 
atendimento que receberão. O docente supervisiona os atendimentos e 
procedimentos, mediando todo o processo e intervindo sempre que 
necessário.  
 
[FECHAMENTO] O docente conclui as atividades promovendo uma roda 
de conversa para socialização das experiências a partir da participação 
oral e dos registros realizados durante os atendimentos para composição 
do portfólio digital coletivo da turma.  
 
[AVALIAÇÃO] O docente avalia todos os indicadores mobilizados na 
situação de aprendizagem e respectivas atividades e dá feedback aos 
alunos.  
 
[ENCAMINHAMENTO] Nesse momento, o docente poderá indicar 
referências complementares ou de revisão, a depender dos 
compartilhamentos e/ou dúvidas sinalizadas no momento do 
fechamento. Recomenda-se que as indicações sejam postadas no AVA e 
que seja realizada a interação no fórum de dúvidas para esclarecimentos 
e feedback. O docente informará que a próxima aula será presencial, no 
Salão Escola. 

 



PLANO DE TRABALHO DOCENTE PARA OFERTA FLEXÍVEL 
 

38  

Aula 25 
Presencial       
 

[PREPARAÇÃO] O docente verifica e prepara o ambiente, 
disponibilizando diversos recursos para o exercício da prática orientada, 
bem como se certifica de que a atividade será desenvolvida em 
manequins e ou em atendimento ao público. Faz um plano prévio de 
tempo e sequenciamento de atendimento, mediante os agendamentos, 
se for o caso. 
 
[INTRODUÇÃO/AQUECIMENTO] O docente dá boas-vindas aos alunos e 
pergunta sobre a organização do ambiente de trabalho, os instrumentos, 
checklist, procedimentos e possíveis dúvidas antes de iniciarem o 
atendimento ao público ou os procedimentos em manequins. Nesse 
momento é importante retomar as reflexões com base nas atividades 
realizadas até o momento e nas indicações complementares feitas no 
fechamento da aula anterior. Seguindo o planejamento, ele dará 
prosseguimento de acordo com uma das opções:  
 

1. Realizará a técnica dos balões em complementação e em seguida 
e organizará a execução dos atendimentos; 

2. Sistematizará a sequência dos atendimentos e definição dos 
executantes.  

 
[COMPLEMENTAÇÃO DE AQUECIMENTO/TÉCNICA DOS BALÕES] Como 
atividade complementar opcional para promover aquecimento é 
recomendada a realização da estratégia da aplicação técnica com balões. 
Essa estratégia visa ampliar a habilidade no uso da navalha e/ou 
navalhete em prevenção a acidentes por utilização desses instrumentos 
cortantes. Cada aluno é orientado a fazer as linhas horizontais, verticais 
e circulares no balão (com lápis piloto) para o treino das técnicas de 
manuseio dos instrumentos. É ressaltado que o ponto de atenção e 
desafio é realizar os procedimentos e aplicar as técnicas sem estourar o 
balão.  
 
[PRÁTICA ORIENTADA EM BONECOS MANEQUINS E/OU MODELOS] 
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Durante a aula serão mobilizados conhecimentos, habilidades, atitudes 
e valores do fazer profissional do barbeiro a partir da prática em bonecos 
manequins e/ou para o atendimento ao público para corte e 
embelezamento da barba, caso se tenha planejado ou agendado. Se 
houver, o docente orienta aos alunos na realização do acolhimento 
prévio ao público a ser atendido. Nesse sentido, é importante esclarecer 
que o atendimento ao público se trata de prática de aprendizado, 
portanto os modelos deverão ser informados sobre o tipo de 
atendimento que receberão. O docente realiza a supervisão dos 
atendimentos e procedimentos, mediando todo o processo e intervindo 
sempre que necessário.  
 
[FECHAMENTO] O docente conclui as atividades promovendo uma roda 
de conversa para socialização das experiências a partir da participação 
oral e dos registros feitos durante os atendimentos para composição do 
portfólio digital coletivo da turma.  
 
[AVALIAÇÃO] O docente avalia todos os indicadores mobilizados na 
situação de aprendizagem e respectivas atividades e dá feedback aos 
alunos.  
 
[ENCAMINHAMENTO] Neste momento o docente poderá indicar 
referências complementares ou de revisão, a depender dos 
compartilhamentos e/ou dúvidas sinalizadas no momento do 
fechamento. Recomenda-se que as indicações sejam postadas no AVA e 
que seja realizada a interação no fórum de dúvidas para esclarecimentos 
e feedback. O docente informará que a próxima aula será presencial, no 
Salão Escola. 

 

Aula 26 
Presencial       
 

[PREPARAÇÃO] O docente verifica e prepara o ambiente, 
disponibilizando diversos recursos para o exercício da prática orientada, 
bem como se certifica de que a atividade será desenvolvida em 
manequins e ou em atendimento ao público. Faz um plano prévio de 
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tempo e sequenciamento de atendimento, mediante os agendamentos, 
se for o caso. 
 
[INTRODUÇÃO/AQUECIMENTO] O docente dá boas-vindas aos alunos e 
pergunta sobre a organização do ambiente de trabalho, os instrumentos, 
checklist, procedimentos e possíveis dúvidas antes de iniciarem o 
atendimento ao público ou os procedimentos em manequins. Nesse 
momento é importante retomar as reflexões com base nas atividades 
realizadas até o momento e nas indicações complementares feitas no 
fechamento da aula anterior. Seguindo o planejamento, ele irá 
sistematizar a sequência dos atendimentos e a definição dos 
executantes, bem como ressaltar a importância dos registros e 
anotações para sistematização do portfólio.  É importante relembrar a 

importância desses conhecimentos na qualificação de um 

profissional barbeiro, relacionando-os ao contexto da situação de 
aprendizagem. 
 
[LEVANTAMENTO DE CONHECIMENTOS PRÉVIOS/DIAGNÓSTICO DA 
TURMA] O docente organiza a turma em roda de conversa e o 
profissional (docente ou convidado) introduz apresentando a temática e 
levantando o conhecimento prévio dos alunos e de suas pesquisas. Ele 
anota os pontos levantados para que sejam abordados durante o 
workshop.  
 
[PRÁTICA ORIENTADA EM BONECOS MANEQUINS E/OU MODELOS] 
Durante a aula serão mobilizados conhecimentos, habilidades, atitudes 
e valores do fazer profissional do barbeiro a partir da prática em bonecos 
manequins e/ou para o atendimento ao público para corte e 
embelezamento da barba, caso se tenha planejado ou agendado. Se 
houver, o docente orienta os alunos na realização do acolhimento prévio 
ao público a ser atendido. Nesse sentido, é importante esclarecer que o 
atendimento ao público se trata de prática de aprendizado, portanto os 
modelos deverão ser informados sobre o tipo de atendimento que 
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receberão. O docente realiza a supervisão dos atendimentos e 
procedimentos, mediando todo o processo e intervindo sempre que 
necessário.  
 
[ATIVIDADE OPCIONAL/WORKSHOP CORTE DE CABELO LONGO COM 
TESOURA] O docente ou profissional convidado contextualiza o tema. O 
profissional convidado (ou docente) utilizará um modelo para realizar o 
procedimento de corte enquanto vai exemplificando e explicando as 
técnicas e os procedimentos. Durante o procedimento ele irá abordar, 
de forma dialogada, tipos de corte, ergonomia, tipos de tesoura e 
máquinas, entre outros aspectos que forem questionados e levantados 
pelo grupo de colaboradores (discentes). O docente orientará que os 
alunos façam registros desse momento por meio de anotações, 
filmagens, fotografias, áudios, pois esses registros serão utilizados na 
composição de um portfólio digital coletivo que está sendo 
sistematizado. 
 
[FECHAMENTO] O docente conclui as atividades promovendo uma roda 
de conversa para socialização das experiências a partir da participação 
oral e dos registros feitos durante os atendimentos para composição do 
portfólio digital coletivo da turma.  
 

[AVALIAÇÃO] O docente avalia todos os indicadores mobilizados na 
situação de aprendizagem e respectivas atividades e dá feedback aos 
alunos.  
 
[ENCAMINHAMENTO] Nesse momento, o docente poderá indicar 
referências complementares ou de revisão a depender dos 
compartilhamentos e/ou dúvidas sinalizadas no momento do 
fechamento. Recomenda-se que as indicações sejam postadas no AVA e 
que seja realizada a interação no fórum de dúvidas para esclarecimentos 
e feedback. O docente informará que a próxima aula será presencial, no 
Salão Escola. 
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Aula 27 
Presencial       
 

[PREPARAÇÃO] Recomenda-se que o docente prepare o ambiente, 
disponibilizando diversos recursos para o exercício da prática orientada, 
bem como se certifique de que a atividade será desenvolvida em 
manequins e ou em atendimento ao público. Faz um plano prévio de 
tempo e sequenciamento de atendimento, mediante os agendamentos, 
se for o caso. 
 
[INTRODUÇÃO/AQUECIMENTO] O docente dá boas-vindas aos alunos e 
pergunta sobre a organização do ambiente de trabalho, os instrumentos, 
checklist, procedimentos e possíveis dúvidas antes de iniciarem o 
atendimento ao público ou os procedimentos em manequins. Nesse 
momento é importante retomar as reflexões com base nas atividades 
realizadas até o momento e nas indicações complementares feitas no 
fechamento da aula anterior. Seguindo o planejamento, ele irá 
sistematizar a sequência dos atendimentos e a definição dos 
executantes, bem como ressaltar a importância dos registros e 
anotações para sistematização do portfólio.  É importante relembrar a 
importância desses conhecimentos na qualificação de um profissional 
barbeiro, relacionando-os ao contexto da situação de aprendizagem. 
 
[PRÁTICA ORIENTADA EM BONECOS MANEQUINS E/OU MODELOS] 
Durante a aula serão mobilizados conhecimentos, habilidades, atitudes 
e valores do fazer profissional do barbeiro a partir da prática em bonecos 
manequins e/ou para o atendimento ao público para corte e 
embelezamento da barba, caso se tenha planejado ou agendado. Se 
houver, o docente orienta os alunos na realização do acolhimento prévio 
ao público a ser atendido. Nesse sentido, é importante esclarecer que o 
atendimento ao público se trata de prática de aprendizado, portanto os 
modelos deverão ser informados sobre o tipo de atendimento que 
receberão. O docente realiza a supervisão dos atendimentos e 
procedimentos, mediando todo o processo e intervindo sempre que 
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necessário.  
 
[FECHAMENTO] O docente conclui as atividades promovendo uma roda 
de conversa para socialização das experiências a partir da participação 
oral e dos registros feitos durante os atendimentos para composição do 
portfólio digital coletivo da turma.  
 
[AVALIAÇÃO] O docente avalia todos os indicadores mobilizados na 
situação de aprendizagem e respectivas atividades e dá feedback aos 
alunos.  
 
[ATIVIDADE OPCIONAL/DESAFIO DA TÉCNICA PERSONIFICADA] 
Associada à atividade da prática orientada, como atividade 
complementar opcional, caso seja diagnosticada a necessidade, no 
encaminhamento pode-se lançar um desafio para mobilizar a 
demonstração de técnicas de forma criativa e com autonomia. O desafio 
propões que cada aluno escolha um personagem da mitologia, história 
em quadrinhos ou outro correspondente. Cada aluno convidará um 
modelo humano para realização da atividade no último dia de aula ou 
pode ser executado em manequim, caso o aluno não consiga um 
modelo. Orienta-se que o aluno possa escolher um personagem de sua 
preferência. Enquanto possibilidade, é possível também convidar o 
público para a exposição das execuções e que as produções sejam 
apreciadas. É importante salientar que esse desafio tem relação com o 
contexto da situação de aprendizagem, podendo simular um concurso 
da Barbearia do Arnaldo.  
 
[ENCAMINHAMENTO] Nesse momento o docente poderá indicar 
referências complementares ou de revisão a depender dos 
compartilhamentos e/ou dúvidas sinalizadas no momento do 
fechamento. Recomenda-se que as indicações sejam postadas no AVA e 
que seja realizada a interação no fórum de dúvidas para esclarecimentos 
e feedback. O docente informará que a próxima aula será presencial, no 
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Salão Escola. 
 

Aula 28 
Presencial       
 

[PREPARAÇÃO] O docente verifica e prepara o ambiente, 
disponibilizando diversos recursos para o exercício da prática orientada, 
bem como se certifica de que a atividade será desenvolvida em 
manequins e ou em atendimento ao público. Faz um plano prévio de 
tempo e sequenciamento de atendimento, mediante os agendamentos, 
se for o caso. 
 
[INTRODUÇÃO/AQUECIMENTO] O docente dá boas-vindas aos alunos e 
pergunta sobre a organização do ambiente de trabalho, os instrumentos, 
checklist, procedimentos e possíveis dúvidas antes de iniciarem o 
atendimento ao público ou os procedimentos em manequins. Nesse 
momento é importante retomar as reflexões com base nas atividades 
realizadas até o momento e nas indicações complementares feitas no 
fechamento da aula anterior. Seguindo o planejamento, ele irá 
sistematizar a sequência dos atendimentos e a definição dos 
executantes, bem como ressaltar a importância dos registros e 
anotações para sistematização do portfólio.  É importante relembrar a 
importância desses conhecimentos na qualificação de um profissional 
barbeiro, relacionando-os ao contexto da situação de aprendizagem. 
 
[PRÁTICA ORIENTADA EM BONECOS MANEQUINS E/OU MODELOS] 
Durante a aula serão mobilizados conhecimentos, habilidades, atitudes 
e valores do fazer profissional do barbeiro a partir da prática em bonecos 
manequins e/ou para o atendimento ao público para corte e 
embelezamento da barba, caso se tenha planejado ou agendado. Se 
houver, o docente orienta os alunos na realização do acolhimento prévio 
ao público a ser atendido. Nesse sentido, é importante esclarecer que o 
atendimento ao público se trata de prática de aprendizado, portanto os 
modelos deverão ser informados sobre o tipo de atendimento que 
receberão. O docente realiza a supervisão dos atendimentos e 
procedimentos, mediando todo o processo e intervindo sempre que 
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necessário.  
 
[FECHAMENTO] O docente conclui as atividades promovendo uma roda 
de conversa para socialização das experiências a partir da participação 
oral e dos registros realizados durante os atendimentos para composição 
do portfólio digital coletivo da turma.  
 
[AVALIAÇÃO] Docente avalia todos os indicadores mobilizados na 
situação de aprendizagem e respectivas atividades e dá feedback aos 
alunos.  
 
[ENCAMINHAMENTO] Nesse momento, o docente poderá indicar 
referências complementares ou de revisão a depender dos 
compartilhamentos e/ou dúvidas sinalizadas no momento do 
fechamento. Recomenda-se que as indicações sejam postadas no AVA e 
que seja realizada a interação no fórum de dúvidas para esclarecimentos 
e feedback. O docente informará que a próxima aula será presencial, no 
Salão Escola. 

 

Aula 29 
Presencial       
 

[PREPARAÇÃO] O docente verifica e prepara o ambiente, disponibilizando 
diversos recursos para o exercício da prática orientada, bem como se 
certifica de que a atividade será desenvolvida em manequins e ou em 
atendimento ao público. Faz um plano prévio de tempo e o 
sequenciamento de atendimento, mediante os agendamentos, se for o 
caso. 
 
[INTRODUÇÃO/AQUECIMENTO] O docente dá boas-vindas aos alunos e 
pergunta sobre a organização do ambiente de trabalho, os instrumentos, 
checklist, procedimentos e possíveis dúvidas antes de iniciarem o 
atendimento ao público ou procedimentos em manequins. Nesse 
momento é importante retomar as reflexões com base nas atividades 
realizadas até o momento e nas indicações complementares feitas no 
fechamento da aula anterior. Seguindo o planejamento, ele irá 
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sistematizar a sequência dos atendimentos e a definição dos 
executantes, bem como ressaltar a importância dos registros e 
anotações para sistematização do portfólio. É importante relembrar a 
importância desses conhecimentos na qualificação de um profissional 
barbeiro, relacionando-os ao contexto da situação de aprendizagem. 
 
[PRÁTICA ORIENTADA EM BONECOS MANEQUINS E/OU MODELOS] 
Durante a aula serão mobilizados conhecimentos, habilidades, atitudes 
e valores do fazer profissional do barbeiro a partir da prática em bonecos 
manequins e/ou para o atendimento ao público para corte e 
embelezamento da barba, caso se tenha planejado ou agendado. Se 
houver, o docente orienta os alunos na realização do acolhimento prévio 
ao público a ser atendido. Nesse sentido, é importante esclarecer que o 
atendimento ao público se trata de prática de aprendizado, portanto os 
modelos deverão ser informados sobre o tipo de atendimento que 
receberão. O docente realiza a supervisão dos atendimentos e 
procedimentos, mediando todo o processo e intervindo sempre que 
necessário.  
 
[ATIVIDADE COMPLEMENTAR DE LEVANTAMENTO DE CONHECIMENTOS 

PRÉVIOS/DIAGNÓSTICO DA TURMA] Durante o contexto de prática fica 
a critério do docente realizar uma atividade complementar utilizando a 
estratégia de “cliente oculto”.  O docente, mediante diagnóstico de 
acompanhamento e observando a necessidade, enfocará um ou mais 
elemento(s) da competência e testará os alunos da turma mediante uma 
situação simulada. Essa atividade também foi sugerida na aula 22 para 
testagem inicial do conhecimento dos alunos. 
 
[SIMULAÇÃO CLIENTE OCULTO] Nessa atividade é escolhido um 
convidado externo ou um aluno da turma sem que os demais alunos 
tomem conhecimento. Esse cliente oculto passará por atendimento e em 
certo momento ele se comportará de forma inesperada, gerando uma 
situação-problema, por exemplo: simular um desmaio, expressar uma 
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insatisfação, entre outras possibilidades. Essa atividade pretende 
mobilizar nos alunos a percepção de possíveis intercorrências no 
atendimento ao cliente e na gestão operacional e de pessoas, 
especialmente nos quesitos de segurança, conflitos, aplicação das 
técnicas ou referente ao comportamento adverso ou inadequado por 
parte de colegas de trabalho ou clientes. 
 
[FECHAMENTO] O docente conclui o período de prática promovendo 
uma roda de conversa para socialização das experiências a partir da 
participação oral e dos registros realizados durante os atendimentos 
para composição do portfólio digital coletivo da turma.  
 
[AVALIAÇÃO] O docente avalia todos os indicadores mobilizados na 
situação de aprendizagem e respectivas atividades e dá feedback aos 
alunos.  
 
[ENCAMINHAMENTO] O docente informará que a próxima aula será 

presencial, no Salão Escola. Nesse momento, considerando o 

encerramento da UC no próximo encontro, recomenda-se que seja 

solicitada uma autoavaliação para ser postada no AVA. 
 

Aula 30 
Presencial       
 

[AQUECIMENTO] Para a finalização da Unidade Curricular, o docente 

promove com os alunos o resgate dos aprendizados, os indicadores e as 

dúvidas surgidas durante o processo de corte e cabelo e embelezamento 

da barba para avaliação dos resultados esperados e alcançados.   
 

[ATIVIDADE OPCIONAL/EXECUÇÃO [DA TÉCNICA PERSONIFICADA] 
Nesta última aula, caso se tenha optado pela realização do desafio 
enquanto atividade complementar, será executada a demonstração de 
técnicas com inspiração em personagens mitológicos, história em 
quadrinhos ou proposta correspondente. Se optou pela exposição, pode 
ser feito o chamamento para apreciação das produções, seja pelo 
público interno ou externo ao Senac. É importante retomar que esse 
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desafio tem relação com o contexto da situação de aprendizagem, 
simulando um concurso da Barbearia do Arnaldo. Nesse sentido, o 
docente pode realizar com o público uma votação anônima utilizando 
cédulas coletadas em urna.    
 

[PORTFÓLIO/FEEDBACKS] O docente reserva tempo hábil para fazer 
avaliação e feedback quanto ao desempenho de cada aluno na UC e, se 
for o caso, também em relação ao resultado do desafio realizado. Neste 
momento também será oportuno apresentar a versão final do portfólio 
digital. Importante que também seja feita uma abordagem da 
autoavaliação solicitada na aula anterior. Por fim, ele relaciona as 
atividades desenvolvidas com o contexto da situação de aprendizagem, 
simulando o grau do êxito dos colaboradores (alunos) para o sucesso da 
Barbearia do Arnaldo.  
 

[ENCAMINHAMENTO] Recomenda-se que o docente relacione 
elementos desenvolvidos/trabalhados na UC 2 que contribuirão com o 
PI. 
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UC 3: Realizar tratamento capilar, coloração, descoloração e alteração da estrutura da barba e 
dos cabelos 

CH: 36h  

Situação de Aprendizagem 1 – Barbearia contrata profissional Barbeiro 
Carga horária prevista: 12 h 

Número de aulas: 3 

O docente deve elaborar um desafio tendo como contexto os fazeres e as problemáticas comuns às situações de realizar tratamento capilar, coloração, 
descoloração e alteração da estrutura da barba e dos cabelos. Nesse desafio, os alunos são incentivados a executar os fazeres previstos nos indicadores, 
analisar, debater e propor soluções para problemas que envolvem a avaliação das características do cliente e a seleção de produtos a serem utilizados nos 
procedimentos.  

 

A situação de aprendizagem, portanto, mobilizará elementos de competência relacionados aos indicadores 1, 2 e 3 desta Unidade Curricular, que contribuirão 
para a vivência, análise e resolução das problemáticas apresentadas. 

 

Para a execução dos processos de avaliação das características de barba, cabelos e couro cabeludo do cliente, o barbeiro deve considerar, além das técnicas 
do procedimento, as informações dadas pelo cliente em relação aso seus objetivos. Outro aspecto fundamental a ser considerado na alteração de estrutura 
capilar são os produtos e as possíveis reações químicas decorrentes do processo, desse modo é importante observar as indicações de uso e preparo dos 
insumos, minimizando possíveis riscos para a saúde dos fios do cliente e para a segurança do profissional.  

 

O docente deverá propor o seguinte desafio aos alunos:   

 

Atualmente o público masculino possui um perfil mais vaidoso e centrado nos cuidados com a beleza e o bem-estar, e essa demanda se reflete na busca por 
profissionais qualificados. Isso traz grandes desafios aos profissionais de beleza, que devem transitar entre as tendências da moda e do mercado em busca 
de novas composições visuais, além de uma atuação de excelência capaz de satisfazer e até mesmo superar as expectativas dos clientes. Diante deste cenário, 
uma barbearia da cidade está com dificuldades para contratar um barbeiro/colorimetrista que possua habilidades relacionadas à transformação de estruturas 
capilares utilizando técnicas de colorimetria.  

 

Os alunos do curso de barbeiro foram convidados a participar da seleção, mas para isso precisam elaborar checklist de procedimentos a serem observados 
na execução do processo. O documento também deverá abordar técnicas de colorimetria aplicada a cabelos e barba, contendo registros provenientes de 
diversas mídias (fotos, vídeos etc.). Para se candidatar à vaga você precisa conhecer o sistema de cor e a composição de cor natural dos cabelos. 

 

Inicialmente, o aluno irá analisar alguns modelos considerando suas experiências prévias, descrevendo as possíveis dificuldades na alteração e a viabilidade 
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do procedimento. Na sequência, a partir da análise realizada dos modelos, o docente deverá acompanhar os alunos na realização das atividades propostas 
para o desenvolvimento da situação de aprendizagem. É importante que, a cada finalização de atividade o docente estimule o aluno a construir as relações 
a partir do que foi analisado do indicador, fazendo relações com o indicador e os elementos de competência.  

 

Estas aulas podem ocorrer por demonstração do docente com modelos no espaço de laboratório, bem como por exemplos com imagens ou em atividades 
com vídeos. Os próprios alunos, familiares e pessoas próximas, entre outros, poderão ser avaliados. Nesse momento é interessante trabalhar a análise de 
situações reais e/ou simuladas de diferentes perfis de clientes, de modo que as análises não sejam limitadas.  

 

Em relação às alergias e reações químicas, recomenda-se convidar especialistas em dermatologia e ou estética para diálogo com os alunos, conforme 
detalhado nas atividades a seguir. 

 
A cada finalização de uma aula ou de uma situação de aprendizagem o docente poderá estabelecer relações entre o desempenho dos estudantes e o 
atendimento aos indicadores, de modo a ser possível avaliar o desenvolvimento da competência de maneira processual e individual. 

Indicadores 

1. Avalia barba, cabelo e couro cabeludo com base na estrutura, nas características e nas informações fornecidas pelo cliente; 

2. Seleciona produtos, equipamentos e instrumentos com base na avaliação dos fios e no procedimento a ser realizado; 

3. Prepara os produtos de acordo com a indicação do fabricante. 

 

Elementos 

Conhecimentos 

• Estrutura e características dos fios para 
realização dos procedimentos químicos; 

• Diagnóstico capilar: tratamentos prévios, 
análise da cor, cabelos grisalhos, quantidade 
de cabelos, condições da pele e fios; 

• Colorimetria: estudo da cor e estrela de 
Oswald, cor-pigmento e cor-luz; 

• Ficha de anamnese; 

• Cosméticos utilizados na coloração, 
descoloração, tratamento capilar e alteração 
da estrutura dos fios: princípios ativos, 
funções, características, formas de 
conservação, tolerância e possíveis reações 
alérgicas; 

Habilidades 

• Manusear com desenvoltura os instrumentos 

e materiais; 

• Comunicar-se de maneira assertiva; 

• Interpretar informações e orientações de 

rótulos de produtos; 

• Organizar materiais, produtos, instrumentos e 
equipamentos; 

• Trabalhar em equipe multiprofissional. 

 

Atitudes/Valores 

• Flexibilidade nas diversas situações de 
trabalho; 

• Responsabilidade no atendimento aos 
clientes; 

• Sigilo no tratamento de dados e informações; 

• Criatividade na realização dos procedimentos; 

• Cumprimento das normas de saúde e 
segurança; 

• Parcimônia na utilização de recursos; 

• Valorização e respeito à diversidade. 
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• Técnicas de preparação e aplicação da 
coloração e descoloração: escala de 
descoloração de melanina, numeração das 
cores fundamentais e fantasias e tempo de 
pausa. 

 

 

Aula Atividades  ODAs ou estratégias metodológicas Registro de 
participação 

Aula 31 
Presencial       

 

[AQUECIMENTO] Recomenda-se que o docente crie uma nuvem de 
palavras a partir das considerações dos alunos sobre a importância 
da cor para realizar uma coloração capilar.  
 
[AULA EXPOSITIVA DIALOGADA] O docente apresenta os conceitos 
de colorimetria. Sugere-se utilizar o ODA ESPIE: “Uso das cores 
(objetivo interativo)”, no qual os alunos realizam a atividade no 
computador ou no celular. 
 
[PRÁTICA ORIENTADA] O docente pode trabalhar as misturas das 
cores e os conceitos com os alunos utilizando o kit de tinta guache. 
Os alunos podem utilizar folha branca A4, cartolina branca ou um 
gabarito de colorimetria elaborado pelo docente.  
 
[REFLEXÃO] Os alunos se reúnem novamente e dialogam sobre as 
descobertas e a aplicabilidade dos conhecimentos de colorimetria 
na alteração de coloração capilar. Deverão realizar os registros 
pertinentes para a construção do checklist. 
 
[ENCAMINHAMENTO] Os alunos assistem ao ODA “Uso das cores” 
e devem identificar as principais problemáticas e falhas que podem 
ocorrer em práticas de coloração.  

O docente deve informar que a próxima aula será presencial. 
 

 
 
ODA ESPIE:  
Uso das cores (objetivo interativo). 
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Procedimento de avaliação: ficha de observação individual na qual 
o docente manterá os registros de desempenho de cada aluno.        
    

Aula 32 
Presencial    

[AQUECIMENTO] O docente pode criar nuvem de palavras a partir 
das considerações dos alunos sobre a importância da avaliação da 
estrutura capilar para aplicação dos procedimentos de coloração.  
 
[AULA EXPOSITIVA DIALOGADA] O docente explica sobre os tons de 
cabelo, na escala de 1 a 10. Ele abordará as nuances, ou variantes, a 
partir das tabelas de base.  
 
[PRÁTICA ORIENTADA] Cada aluno irá analisar o cabelo de todos os 
colegas, em ciclo. Cada um anota suas observações quanto às 
particularidades: cor, estrutura capilar, entre outros elementos.  
 
[FECHAMENTO] O docente abre uma plenária na qual os alunos irão 
compartilhar seus registros e percepções, fazendo indicações dos 
cabelos analisados. Ele irá mediar o processo e fazer observações, 
assim como tirar dúvidas.   
 
[ENCAMINHAMENTO] Os alunos pesquisam sobre estrela de 
Oswald e devem identificar as principais contribuições de seu uso na 
alteração de coloração/processos de correção de cor.  

O docente deve informar que a próxima aula será presencial. 
 
Procedimento de Avaliação: observação do desempenho dos 
alunos na atividade prática proposta, conforme os indicadores da 
competência. 
 

Nuvem de palavras:  

https://edupulses.io/. 

 

 

Aula 33 
Presencial    

[AQUECIMENTO] O docente propõe um diálogo com os alunos 
sobre suas percepções acerca do uso da estrela de Oswald e 
possíveis impactos da não utilização dessa técnica na alteração de 
coloração capilar.  

ODA ESPIE:  

Currículo e entrevista.  

 

 

https://edupulses.io/
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[PRÁTICA DEMONSTRATIVA] A turma observa uma descoloração e 
uma pigmentação com o tom escolhido por eles. Os alunos 
acompanharão o procedimento e o resultado. A técnica poderá ser 
executada em um modelo ou em um aluno voluntário. Outra 
possibilidade é a descoloração com a reversão à cor anterior.   
 
[ENCAMINHAMENTO] O docente propõe que os alunos realizem 
uma pesquisa sobre tendências de coloração masculina, 
identificando as principais técnicas utilizadas no mercado da beleza 
masculina, os possíveis problemas e os principais produtos 
utilizados. 

 

Situação de Aprendizagem 2 – Evento de Barbeiro 
Carga horária prevista: 24 h 

Número de aulas: 6 

O docente deve conduzir os alunos na simulação de um atendimento a um grupo de clientes para uma demonstração em um evento, tendo como contexto 
os fazeres e as problemáticas comuns às situações de correção de cor de cabelos e barba. Nesse desafio, os alunos são incentivados a executar os fazeres 
previstos nos indicadores, analisar, debater e propor soluções para problemas que envolvem o atendimento, a satisfação e a fidelização de diferentes tipos 
de clientes que buscam o serviço do barbeiro. 

 
O docente deverá propor o seguinte desafio aos alunos:  
 
Alterar e/ou realizar a correção de cor ou alterar estrutura dos fios de barba ou cabelos de dois clientes, considerando estrutura dos fios, teste de 
mechas, reações alérgicas e preferências do cliente. Em relação às preferências do cliente, é importante que o barbeiro colete, com o cliente, informações 
sobre as suas preferências e a disponibilidade de cuidado e manutenção dos resultados desejados. O barbeiro pode apresentar os registros das técnicas, 
elaborado na situação de aprendizagem anterior, onde o cliente encontra as principais técnicas que o barbeiro domina e pode se inspirar para escolher ou 
compreender melhor o tipo de alteração de estrutura e/ou cor que deseja/precisa. 
 
É importante que os alunos tenham a oportunidade de alterar/colorir diversos tipos de estruturas capilares.  

 

Orientação: evento de colorimetristas 

Nossa missão é atender a um grupo de clientes para um evento (professor e alunos sorteiam a temática do evento e criam as estratégias para alteração 
etc.). Portanto terão temáticas e projetos de alteração de cor/estrutura diferentes. Como você desenvolverá seu trabalho? Quais pontos observar? Que 
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opções de alteração e ou coloração você apresentará às clientes? 

 
Contexto: considerar as diferentes estruturas capilares, tendências de moda, complexidade de manutenção e perfil do cliente para realização dos serviços. 
Bem como as temáticas sugeridas para o evento em questão.   

 
A cada finalização de aula ou situação de aprendizagem o docente poderá estabelecer relações entre o desempenho dos estudantes e o atendimento aos 
indicadores, de modo a ser possível avaliar o desenvolvimento da competência de maneira processual e individual. 

 

Indicadores 

1. Avalia os cabelos e o couro cabeludo, com base na estrutura e características destes e informações fornecidas pelo cliente; 
4. Aplica produtos de tratamento, com base na avaliação da estrutura dos fios, pelos da face, couro cabeludo e recomendações do fabricante; 

5. Realiza procedimentos de coloração e descoloração dos fios, de acordo com avaliação e recomendações do fabricante; 
6. Realiza procedimentos de alteração da estrutura dos fios, considerando avaliação e recomendações do fabricante; 

7. Orienta o cliente quanto aos cuidados a serem adotados após os procedimentos, considerando suas necessidades. 

 

Elementos 

Conhecimentos 

• Estrutura e características dos fios para 

realização dos procedimentos químicos; 

• Diagnóstico capilar: tratamentos prévios, 

análise da cor, cabelos grisalhos, quantidade 

de cabelos, condições da pele e fios; 

• Colorimetria: estudo da cor e estrela de 

Oswald, cor-pigmento e cor-luz; 

• Ficha de anamnese; 

• Técnicas de coloração: fios naturais, grisalhos 

e coloridos, pré-pigmentação, mordaçagem e 

coloração; 

• Técnicas de preparação e aplicação da 

coloração e descoloração: escala de 

descoloração de melanina, numeração das 

cores fundamentais e fantasias e tempo de 

pausa; 

Habilidades 

• Manusear com desenvoltura os instrumentos 

e materiais; 

• Comunicar-se de maneira assertiva; 

• Interpretar informações e orientações de 

rótulos de produtos; 

• Organizar materiais, produtos, instrumentos e 
equipamentos;  

• Trabalhar em equipe multiprofissional. 
 

Atitudes/Valores 

• Flexibilidade nas diversas situações de 
trabalho; 

• Responsabilidade no atendimento aos 
clientes; 

• Sigilo no tratamento de dados e informações; 

• Criatividade na realização dos procedimentos; 

• Cumprimento das normas de saúde e 
segurança; 

• Parcimônia na utilização de recursos; 

• Valorização e respeito à diversidade. 
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• Cosméticos utilizados na coloração, 

descoloração, tratamento capilar e alteração 

da estrutura dos fios: princípios ativos, 

funções, características, formas de 

conservação, tolerância e possíveis reações 

alérgicas; 

• Teste de mecha para aplicação de cosméticos. 

 

Aula Atividades  ODAs ou estratégias metodológicas Registro de 
participação 

Aula 34 
Presencial    

 
[AQUECIMENTO] O docente cria uma nuvem de palavras a partir das 
considerações dos alunos sobre as principais tendências, técnicas 
utilizadas e produtos. Caso algum aluno já tenha executado alguma 
técnica, pode relatar a experiência. 
 
[AULA EXPOSITIVA DIALOGADA] O docente explica os 
procedimentos de coloração que serão aplicados na aula de hoje, 
descrevendo os procedimentos e pontos de atenção em um lugar 
visível para os alunos. 
 
[PRÁTICA ORIENTADA] O docente propõe que os alunos realizem a 
análise dos fios e da estrutura capilar do modelo, dialoguem com ele 
para saber os objetivos e preferências e então proponham uma 
alteração, descrevendo a técnica e os motivos.   
 
[REFLEXÃO] Os alunos se reúnem novamente e dialogam sobre as 
descobertas e a aplicabilidade dos conhecimentos de colorimetria 
na alteração de coloração capilar. Deverão realizar os registros 
pertinentes para a construção do checklist.  
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[DEMONSTRAÇÃO] O docente seleciona a técnica sugerida pelos 
alunos ao modelo, que representa a mais adequada, e demonstra 
sua aplicação aos alunos. Os alunos poderão registrar com fotos e 
considerações todas as observações pertinentes aos processos. 
 
[ENCAMINHAMENTO] Os alunos deverão sistematizar suas 
anotações e registros feitos em aula e incluir no material que foi 
iniciado na situação de aprendizagem anterior.  

O docente deve informar que a próxima aula será presencial. 
 
 
Procedimento de avaliação: ficha de diagnóstico; ficha de 
observação individual; resultado das técnicas aplicadas nos 
modelos. 

Aula 35 
Presencial    

[AQUECIMENTO] O docente propõe um diálogo sobre as reflexões 
da aula anterior e convida os alunos a apresentarem brevemente 
seus registros.  
 
[AULA EXPOSITIVA DIALOGADA] O docente apresenta os 
procedimentos de coloração que poderão ser aplicados na aula de 
hoje, descrevendo os procedimentos e pontos de atenção em um 
lugar visível para os alunos. 
 
[PRÁTICA ORIENTADA] O docente propõe que os alunos realizem a 
análise dos fios e da estrutura capilar do modelo, dialoguem com ele 
para saber os objetivos e preferências e então proponham uma 
alteração, descrevendo a técnica e os motivos.   
 
[DIÁLOGO] Os alunos dialogam com o docente sobre suas sugestões 
e estando de acordo, o aluno inicia a aplicação no modelo. Caso não 
esteja de acordo, o docente deve questionar o aluno sobre suas 
decisões e levá-lo a novas reflexões sobre o diagnóstico.   
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[PRÁTICA ORIENTADA] O aluno aplica a sugestão de técnica e o 
docente acompanha e orienta o processo.  
 
[ENCAMINHAMENTO] Os alunos deverão sistematizar suas 
anotações e registros feitos em aula e incluir no material que foi 
iniciado na situação de aprendizagem anterior.  

O docente deve informar que a próxima aula será presencial. 
 
Procedimento de avaliação: observação do desempenho dos alunos 
na atividade prática proposta, conforme os indicadores da 
competência. Será avaliada a aplicação das técnicas ensinadas pelo 
docente durante a atividades com os modelos. 

 
Aula 36 
Presencial    

[AQUECIMENTO] O docente propõe um diálogo sobre as reflexões 
da aula anterior e convida os alunos a apresentarem brevemente 
seus registros.  
 
[AULA EXPOSITIVA DIALOGADA] O docente apresenta os 
procedimentos de coloração que poderão ser aplicados na aula de 
hoje, descrevendo os procedimentos e pontos de atenção em um 
lugar visível para os alunos. 
 
[PRÁTICA ORIENTADA] O docente propõe que os alunos realizem a 
análise dos fios e da estrutura capilar do modelo, dialoguem com ele 
para saber os objetivos e preferências e então proponham uma 
alteração, descrevendo a técnica e os motivos.   
 
[DIÁLOGO] Os alunos dialogam com o docente sobre suas sugestões 
e estando de acordo, o aluno inicia a aplicação no modelo. Caso não 
esteja de acordo, o docente deve questionar o aluno sobre suas 
decisões e levá-lo a novas reflexões sobre o diagnóstico.   
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[PRÁTICA ORIENTADA] O aluno aplica a sugestão de técnica e o 
docente acompanha e orienta o processo.  
 
[ENCAMINHAMENTO] Os alunos deverão sistematizar suas 
anotações e registros feitos em aula e incluir no material que foi 
iniciado na situação de aprendizagem anterior.  

O docente deve informar que a próxima aula será presencial. 
 
Procedimento de avaliação: observação do desempenho dos alunos 
na atividade prática proposta, conforme os indicadores da 
competência. Será avaliada a aplicação das técnicas ensinadas pelo 
docente durante a atividades com os modelos. 
 

Aula 37 
Presencial    

[AQUECIMENTO] O docente propõe um diálogo sobre as reflexões 
da aula anterior e convida os alunos a apresentarem brevemente 
seus registros. O docente questiona os alunos sobre o que deu 
certo, o que deu errado e por que alguns procedimentos não foram 
escolhidos. 
 
[AULA EXPOSITIVA DIALOGADA] O docente explica os 
procedimentos de coloração que poderão ser aplicados na aula de 
hoje, descrevendo os procedimentos e pontos de atenção em um 
lugar visível para os alunos. Os alunos deverão escolher um modelo 
específico para a prática de hoje, o docente deverá proporcionar as 
seguintes variáveis: cabelos naturais, cabelos coloridos, cabelos 
brancos e cabelos loiros para escurecer. 
 
[PRÁTICA ORIENTADA] O docente propõe que os alunos realizem a 
análise dos fios e da estrutura capilar do modelo, dialoguem com ele 
para saber os objetivos e preferências e então o aluno propõe uma 
alteração, descrevendo a técnica e os motivos.   
 
[DIÁLOGO] Os alunos dialogam com o docente sobre suas sugestões 
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e, estando de acordo, o aluno inicia a aplicação no modelo. Caso não 
esteja de acordo, o docente deve questionar o aluno sobre suas 
decisões e levá-lo a novas reflexões sobre o diagnóstico.   
 
[PRÁTICA ORIENTADA] Os alunos aplicam a sugestão de técnica e o 
docente acompanha e orienta o processo. Também farão o registro 
fotográfico das etapas de cada procedimento. 
 
[ENCAMINHAMENTO] Os alunos deverão sistematizar suas 
anotações e registros realizados em aula e incluir no material que foi 
iniciado na situação de aprendizagem anterior. Os alunos deverão 
pesquisar sobre técnicas de mechas em cabelos masculinos e 
registrar suas dúvidas para a próxima aula. 
O docente deve informar que a próxima aula será presencial.  
 
Procedimento de avaliação: observação do desempenho dos alunos 
na atividade prática proposta, conforme os indicadores da 
competência. Avaliação do relatório produzido pelos alunos: como 
conduziram cada uma das etapas aplicadas durante os 
atendimentos aos modelos. 

 
Aula 38 
Presencial    

[AQUECIMENTO] O docente propõe um diálogo sobre as reflexões 
da aula anterior e convida os alunos a apresentarem brevemente 
seus registros. O docente questiona quais foram as dúvidas geradas 
pelas pesquisas realizadas sobre técnicas de mechas em cabelos 
masculinos. Quais foram as técnicas descobertas? Quais as 
indicações? Quais os resultados obtidos em cada uma das técnicas?  
 
[AULA EXPOSITIVA DIALOGADA] O docente explica as técnicas de 
mechas com touca de silicone e a técnica de mechas com papel, 
descrevendo os procedimentos e pontos de atenção em um lugar 
visível para os alunos. 
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[PRÁTICA ORIENTADA] O docente propõe que os alunos realizem a 
análise dos fios e da estrutura capilar do modelo, dialoguem com ele 
para saber os objetivos e preferências e então proponham uma 
alteração, descrevendo a técnica e os motivos.   
 
[DIÁLOGO] Os alunos dialogam com o docente sobre suas sugestões 
e, estando de acordo, iniciam a aplicação no modelo. Caso não 
esteja de acordo, o docente deve questionar os alunos sobre suas 
decisões e levá-los a novas reflexões sobre o diagnóstico.   
 
[PRÁTICA ORIENTADA] Os alunos aplicam a sugestão de técnica e o 
docente acompanha e orienta o processo. Também farão o registro 
fotográfico das etapas de cada procedimento. 
 
[ENCAMINHAMENTO] Os alunos deverão sistematizar suas 
anotações e registros realizados em aula e incluir no material que foi 
iniciado na situação de aprendizagem anterior. Os alunos deverão 
solicitar a algum fornecedor o passo a passo de uso do seu produto.  

Recomenda-se que seja o mesmo fornecedor que estará presente 
na próxima aula. 

O docente deve informar que a próxima aula será presencial. 
 

Aula 39 
Presencial    

[AQUECIMENTO] O docente propõe um diálogo sobre as reflexões 
da aula anterior e convida os alunos a apresentarem brevemente 
seus registros. O docente questiona: Quais foram as técnicas 
descobertas? Quais as indicações? Quais os resultados obtidos em 
cada uma das técnicas?  
 
[AULA EXPOSITIVA DIALOGADA] O docente explica as técnicas de 
alteração de estrutura capilar, descrevendo os procedimentos e 
pontos de atenção em um lugar visível para os alunos. Esta 
exposição pode ser feita por um fornecedor de produtos. 
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[PRÁTICA ORIENTADA] O docente propõe que os alunos realizem a 
análise dos fios e da estrutura capilar do modelo, dialoguem com ele 
para saber os objetivos e preferências e então proponham uma 
alteração, descrevendo a técnica e os motivos.   
 
[DIÁLOGO] Os alunos dialogam com o docente e/ou com o 
fornecedor sobre suas sugestões e, estando de acordo, iniciam a 
aplicação no modelo. Caso não estejam de acordo, o docente deve 
questioná-los sobre suas decisões e levá-los a novas reflexões sobre 
o diagnóstico.   
 
[PRÁTICA ORIENTADA] Os alunos aplicam a sugestão de técnica e o 
docente e/ou fornecedor acompanha e orienta o processo. Também 
farão o registro fotográfico das etapas de cada procedimento. 
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UC: Projeto Integrador - Barbeiro CH: 16h 

Tema gerador: Elaboração ou adequação de um espaço para barbearia e criação de portfólio 
Proposta 1: Barbearia de Sucesso 

 

Número de aulas: 4  

Diante das exigências do mercado, o profissional barbeiro se vê frente à necessidade de ampliar seu campo de atuação, inclusive tornando-se empreendedor 
e inovando no perfil do seu negócio. A situação-problema ora proposta respalda-se no contexto de que as barbearias estão em evidência no mundo da 
beleza. Assim, caso o(a) aluno tenha optado pela qualificação em barbeiro idealizando empreender e gerir o próprio negócio, no âmbito do projeto 
integrador, será possibilitada a construção de um plano de negócio, ainda que de forma incipiente, mas com pressupostos para um futuro aprofundamento. 
Para isso ele realizará pesquisas de diversas naturezas, sistematizará um plano de ação, para desenvolvimento do plano negócio, o qual também terá um 
portfólio, construído ao longo do curso, como insumo de informações e serviços que poderão ser oferecidos em seu futuro empreendimento. Como situação 
de aprendizagem de finalização, o docente promoverá uma simulação de seleção, na qual ele assumirá o papel de “sócio investidor”.  

 

 
 

Aula Atividades  ODAs ou estratégias metodológicas Registro de 
participação 

Aula 1 

Presencial    
O PI é um espaço privilegiado ao desenvolvimento das Marcas 
Formativas Senac. É o momento em que a criatividade e a 
criticidade, voltadas para soluções inovadoras, estarão em 
maior evidência. 

[PROBLEMATIZAÇÃO] Para o desenvolvimento do PI, sugere-
se ao docente que realize as seguintes ações iniciais: 

Fazer um levantamento de conhecimentos prévios sobre 
desenvolvimento de projetos; abordar as características de um 
projeto; os objetivos do PI; os indicadores relacionados; a 
contribuição das UCs; como ele será desenvolvido; carga 
horária e cronograma dos encontros (aulas) de monitoramento 
de execução do plano de ação. 

Promover discussão com os alunos sobre os temas propostos e 

 

Vídeo:  

Como montar um salão de beleza?, 

reportagem Sebrae (PEGN) de 19/05/2019 -  
https://www.youtube.com/watch?v=xqYF-O9ndyg. 

ODA ESPIE:  

1. Organização do ambiente e processos de trabalho do 
cabeleireiro. 

2. Videoaula: gestão de compra e estoque - 

https://www.youtube.com/embed/ 

Bp4FZavw0b0?rel=0&amp;showinfo=0. 

3. PDF Gestão de compra e estoque (p. 22) -  

https://moodle.sc.senac.br/FTP/cabhib/PDFs_complementares/ 

competencia_01/gestao_de_compra_e_estoque.pdf. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=xqYF-O9ndyg
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escolher/validar o tema do PI; redigir a problematização do PI. 

Como o PI constitui uma proposição de situações desafiadoras 
a serem realizadas pelos alunos, o docente poderá conduzir a 
turma na escolha por um dos temas ou, se preferir, desenvolver 
os dois projetos em paralelo, em atendimento ao interesse dos 
alunos e considerando suas aspirações quando na escolha no 
curso. 

Se optar por desenvolver dois projetos, serão formadas duas 
equipes e cada grupo trabalhará simultaneamente. Nesse caso, 
serão redigidas duas problematizações, um para cada proposta: 

Proposta 1: Barbearia de Sucesso – A. 

Proposta 2: Barbearia de Sucesso – B. 

[ELABORAÇÃO DO PLANO DE AÇÃO] Para o desenvolvimento 
do PI, orienta-se que seja disponibilizado um modelo de plano 
de ação a ser preenchido e/ou se utilize uma ferramenta 
específica de gerenciamento de projeto ou de gerenciador de 
tarefas como a Trello, entre outras. 

Se forem duas equipes, cada grupo ficará responsável por um 
plano de ação para desenvolvimento das etapas de seu projeto.  

Os alunos serão orientados a criar um grupo de WhatsApp para 
facilitar a comunicação. 

Cada equipe irá discutir, com a mediação do docente, as etapas 
do plano e detalhar as atividades e responsabilidades dos 
envolvidos no desenvolvimento. 

A equipe escolherá um relator que irá editar as informações no 
documento, online ou off-line, mediante discussão e validação 
da equipe. 

Para a equipe da Proposta 1: Barbearia de Sucesso, será 
solicitado: 

ODA Senac Recomenda:  

1. Descubra o seu perfil de cabeleireiro autônomo/artista 
empreendedor - 
https://www.youtube.com/watch?v=jcT0J3V3xug . 

2. Salão parceiro – Cláusulas de contrato de parceria -  
https://www.youtube.com/watch?v=1vhmMnlyRHE. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=jcT0J3V3xug
https://www.youtube.com/watch?v=1vhmMnlyRHE
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1. Elaboração de logomarca do empreendimento; 
2. Elaborarão de missão, visão e valores; 
3. Pesquisa de mercado; 
4. Público-alvo; 
5. Localização;  
6. Elaboração de metas mensais; 
7. Levantamento de custos fixos e variáveis mensais; 
8. Orçamento de estruturação; 
9. Portfólio de serviços; 
10. Diferencial em nível de serviço, atendimento e/ou 

infraestrutura. 

OBS.: Após validação da equipe o arquivo ficará disponibilizado 
no ambiente virtual de aprendizagem (AVA) para socialização e 
análise do(a) docente.  

[EXECUÇÃO E MONITORAMENTO DO PLANO DE AÇÃO] Após os 
alunos postarem no AVA, o docente analisará, junto à turma, se 
as atividades previstas no plano de ação explicitam as condições 
para a sua realização, quais os recursos necessários e quem são 
os envolvidos. 

Orienta-se o docente a também discutir e detalhar as atividades 
e responsabilidades dos envolvidos no desenvolvimento do 
projeto, ressaltando as entregas parciais de cada etapa do plano 
de ação do PI, e, no decorrer, ir sanando as dúvidas iniciais. 

Aos alunos será possibilitado o envio do arquivo com as 
alterações mediante as considerações sinalizadas.  

Havendo duas equipes de trabalho, é importante ressaltar com 
os alunos que o cronograma de encontro das aulas de PI é o 
mesmo para ambos os grupos. 

 

[ENCAMINHAMENTO] Ao finalizar o encontro, o docente deve 
informar que o próximo encontro será presencial.  
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Observação:  
- O desenvolvimento de duas propostas de projeto integrador é uma possibilidade. Caso opte por essa condução, os mesmos critérios deverão ser adotados; 

- Ressalta-se que o docente, junto aos alunos, irá analisar a pertinência da eleição da situação-problema. 

Aula 2 
Presencial    

[PREPARAÇÃO] Recomenda-se que o docente relembre 
rapidamente o que foi desenvolvido na aula anterior, como 
ponto de partida. 

[EXECUÇÃO E MONITORAMENTO DO PLANO DE AÇÃO] O 
docente, juntamente com a turma, deve colocar o plano de 
ação em prática a partir das contribuições das Unidades 
Curriculares; verificar as reais possibilidades de responder às 
problemáticas e aos desafios propostos, organizar a produção 
dos alunos, sistematizar as entregas parciais do projeto e 
planejar encontros que acompanhem o andamento do plano de 
ação, bem como propor eventuais adequações. 

 

[EXECUÇÃO E MONITORAMENTO DA AÇÃO] Para o andamento 
do PI, será realizado o primeiro encontro de execução e 
monitoramento do plano de ação. 

 

[MOMENTO PRÉVIO] Recomenda-se ao docente analisar 
previamente ao dia do encontro síncrono as produções 
postadas e aborde, mediante os status de execução de cada 
equipe, os caminhos para avanço, propondo eventuais 
adequações. 

 

[DESENVOLVIMENTO] Orienta-se o docente a realizar uma 
plenária para que cada relator compartilhe os avanços, 
dificuldades e dúvidas de suas equipes. 

ODA Senac Recomenda:  

Você é uma marca! Artista empreendedor - 
https://www.youtube.com/watch?v=Cyf0Fl4kTXU. 
 
Links:  

1. 15 aplicativos para se organizar na vida pessoal e no trabalho 
-https://www.ibccoaching.com.br/portal/metas-e-objetivos/10-
aplicativos-para-se-organizar-na-vida-pessoal-e-no-trabalho/. 

 

2. 10 aplicativos gratuitos que empreendedores usam todos os 
dias - 

https://exame.com/pme/10-aplicativos-gratuitos-que-
empreendedores-usam-todos-os-dias/. 

 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=Cyf0Fl4kTXU
https://www.ibccoaching.com.br/portal/metas-e-objetivos/10-aplicativos-para-se-organizar-na-vida-pessoal-e-no-trabalho/
https://www.ibccoaching.com.br/portal/metas-e-objetivos/10-aplicativos-para-se-organizar-na-vida-pessoal-e-no-trabalho/
https://exame.com/pme/10-aplicativos-gratuitos-que-empreendedores-usam-todos-os-dias/
https://exame.com/pme/10-aplicativos-gratuitos-que-empreendedores-usam-todos-os-dias/
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Nesse sentido, orienta-se verificar as reais possibilidades de 
responder às problemáticas e aos desafios propostos, 
organizando a produção dos alunos e conduzindo na 
sistematização das entregas parciais do projeto. 

É importante que oriente à luz das contribuições das Unidades 
Curriculares, considerando também o portfólio construído ou 
em construção no contexto da UC 2. 

No processo de mediação, o docente indicará referências 
complementares mediante o diagnóstico de dificuldades 
apresentadas pelas equipes.  

 

[ENCAMINHAMENT0] Ao finalizar o encontro, o docente 
informará à turma que o próximo encontro será presencial. 

Aula 3 
Presencial    

[EXECUÇÃO E MONITORAMENTO DO PLANO DE AÇÃO] Para 
andamento do PI, será realizado o segundo encontro de 
execução e monitoramento do plano de ação. 

 

[MOMENTO PRÉVIO] Recomenda-se ao docente analisar 
previamente ao dia do encontro síncrono as produções 
postadas e aborde, mediante os status de execução de cada 
equipe, os caminhos para avanço, propondo eventuais 
adequações. 

 

[DESENVOLVIMENTO] Orienta-se que o docente realize uma 
plenária para que cada relator compartilhe os avanços, 
dificuldades e dúvidas de suas equipes. 

É importante promover uma reflexão quanto à problematização 
que deu origem ao PI; 
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Orienta-se verificar as reais possibilidades de responder às 
problemáticas e aos desafios propostos, organizando a 
produção dos alunos e conduzindo na sistematização das 
entregas parciais do projeto. 

É importante que oriente à luz das contribuições das Unidades 
Curriculares, considerando também o portfólio construído ou 
em construção no contexto da UC 2.  

No processo de mediação, o docente indicará referências 
complementares mediante o diagnóstico de dificuldades 
apresentadas pelas equipes.  

 

[FEEDBACK/ENCAMINHAMENTO] Para o último encontro 
os(as) alunos serão orientados quanto aos critérios de 
organização da apresentação de seus projetos (slides, 
informações e produtos de apresentação).  

Será esclarecido aos alunos que as apresentações serão 
realizadas em formato de simulações: 

a) Simulação de sócio investidor - Proposta 1: Barbearia 
de Sucesso: o(a) docente assume papel de sócio 
investidor e argui o plano de negócio da equipe, com a 
seguinte questão norteadora: por que vale a pena 
investir em sua empresa? 

Recomenda-se que a apresentação tenha uma ordem 
voluntária ou por sorteio (prévio ou não), e, a depender da 
quantidade de apresentações, que haja distribuição do tempo 
de forma equivalente, e que este seja informado para melhor 
organização das equipes.  

Em relação às análises dos trabalhos das equipes na 
apresentação, é importante que o docente relembre quais 
pontos precisarão ser abordados e os parâmetros, tais como, 
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por exemplo: 

1. A problematização que deu origem ao PI;  

2. Reflexão sobre as contribuições de cada UC para o 
desenvolvimento do projeto; 

3. Abordagem dos critérios de elaboração quanto aos 
produtos (plano de negócio ou de carreira); 

4. Autorreflexão sobre o desenvolvimento da 
aprendizagem e da profissão;  

 

[ENCAMINHAMENTO] Ao finalizar o encontro, será informado 
que o próximo encontro será presencial. 

Aula 4 
Presencial    

[SÍNTESE E ENTREGA DO PI] Recomenda-se que o docente 
avalie previamente as versões finalizadas e dê o feedback das 
apresentações. 

Espera-se que os alunos tenham atendido às solicitações de 
adequação informadas anteriormente pelo docente, mediante 
avaliação sobre pontos positivos e pontos de melhoria; 

Recomenda-se que a apresentação, conforme orientação no 
encontro anterior, tenha uma ordem voluntária ou por sorteio, 
e, a depender da quantidade de apresentações, haja a 
distribuição do tempo de forma equivalente.  

Simulação de sócio investidor - Proposta 1: Barbearia de 
Sucesso - A 

Seguem alguns dos aspectos a serem tratados no fechamento 
das apresentações:  

1. A problematização que deu origem ao PI;  

2. Reflexão sobre as contribuições de cada UC para o 

 

 

Excluído:  
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desenvolvimento do projeto; 

3. Abordagem quanto à estruturação dos produtos (plano 
de negócio ou de carreira) e portfólio agregado; 

4. Autorreflexão sobre o desenvolvimento da 
aprendizagem e da profissão. 

 

Nesse momento poderão ter convidados da comunidade 
escolar ou externa ao Senac para assistir às apresentações.  

Comentários: 

Caso tenha-se optado pelo desenvolvimento dos dois projetos em concomitância, ocorrerá no fechamento também a simulação de empresa contratante - Proposta 2: 
Barbearia de Sucesso - B, na qual o docente assume o papel de investidor. 

Indicadores: 

• Cumpre as atividades previstas no plano de ação, conforme desafio identificado no tema gerador; 

• Apresenta resultados ou soluções de acordo com as problemáticas do tema gerador e objetivos do PI. 
 

Contribuições das Unidades Curriculares 

UC 1 

• Registro de análise da legislação sanitária; 

• Gravação de vídeo com passo a passo do processo de assepsia e armazenamento de produtos, materiais e equipamentos a serem utilizados no 
atendimento ao cliente; 

• Elaboração de Procedimentos Operacionais Padrão (POPs); 

• Plano de negócio.  
 

UC 2 

• Pesquisa sobre avaliação capilar; 

• Portfólio produzido a partir da análise do workshop. 
 

UC 3  

• Registros fotográficos de cabelo e barba, com alteração de estrutura, para composição de portfólio. 
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UC: Projeto Integrador - Barbeiro CH: 16h 
Tema gerador: Criando novas tendências de barba e corte de cabelo 
 
Proposta 2: Barbeiro de Sucesso (ou Carreira de Sucesso) 

 

Número de aulas:  
4  

 

A situação-problema ora proposta respalda-se na necessidade de atendimento à crescente demanda das barbearias e salões de beleza por profissionais qualificados e com 
perfil diferenciado, que agregue valor ao ambiente de trabalho para o qual foi selecionado. Assim, caso o(a) aluno tenha optado pela qualificação em barbeiro idealizando 
a empregabilidade ao tornar-se um profissional de referência na área, será possibilitada a construção de um plano de carreira, ainda que de forma incipiente, mas com 
pressupostos para um futuro aprimoramento.  

Para isso ele realizará pesquisas de diversas naturezas, sistematizará um plano de ação voltado para o desenvolvimento de carreira, agregando-se um diferencial mediante 
pesquisa sobre tendências que envolvam esses itens, em diferentes culturas, com a sugestão de propostas com aspectos inovadores. Poderá dispor, também, do portfólio, 
construído ao longo do curso ou da UC 2, como insumo de informações e serviços que poderão ser oferecidos em seu futuro empreendimento. Como situação de 
aprendizagem de finalização, o docente promoverá uma simulação de seleção na qual ele assumirá o papel de “empresa contratante”.  

 

 
 

Aula Atividades  ODAs ou estratégias metodológicas Registro de 
participação 

Aula 1 
Presencial 
 

O PI é um espaço privilegiado de desenvolvimento das 
Marcas Formativas Senac. É o momento em que a 
criatividade e a criticidade, voltadas para soluções 
inovadoras, estarão em maior evidência. 

Para o desenvolvimento do PI, sugere-se ao docente que 
realize as seguintes ações iniciais: 

[INTRODUÇÃO/PROBLEMATIZAÇÃO] Fazer um 
levantamento de conhecimentos prévios sobre 
desenvolvimento de projetos; abordar as características de 

Vídeo:  

Como montar um salão de beleza?, 

reportagem Sebrae (PEGN) de 19/05/2019 - 
https://www.youtube.com/watch?v=xqYF-O9ndyg. 

ODA ESPIE:  

1. Organização do ambiente e processos de trabalho do cabeleireiro. 

2. Videoaula: gestão de compra e estoque - 

https://www.youtube.com/embed/Bp4FZavw0b0?rel=0&amp;showinfo=0. 

3. PDF Gestão de compra e estoque (p. 22) - 

https://moodle.sc.senac.br/FTP/cabhib/PDFs_complementares/ 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=xqYF-O9ndyg
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um projeto; os objetivos do PI; os indicadores relacionados; 
a contribuição das UCs; como ele será desenvolvido; carga 
horária e cronograma dos encontros (aulas) de 
monitoramento de execução do plano de ação. 

Promover discussão com os alunos sobre os temas 
propostos e escolher/validar o tema do PI; redigir a 
problematização do PI. 

Como o PI constitui uma proposição de situações 
desafiadoras a serem realizadas pelos alunos, o docente 
poderá conduzir a turma na escolha por um dos temas ou, 
se preferir, desenvolver dois projetos em paralelo, em 
atendimento ao interesse dos alunos e considerando suas 
aspirações quando na escolha no curso. 

Se optar por desenvolver os dois projetos, serão formadas 
duas equipes e cada grupo trabalhará a proposta de forma 
concomitante: 

Proposta 1: Barbeiro de Sucesso – A. 

Proposta 2: Barbeiro de Sucesso – B. 

 

[ELABORAÇÃO DO PLANO DE AÇÃO] Para o 
desenvolvimento do PI, orienta-se que seja disponibilizado 
um modelo de plano de ação a ser preenchido e/ou se 
utilize uma ferramenta específica de gerenciamento de 
projeto ou de gerenciador de tarefas como a Trello, entre 
outras. 

Se forem duas equipes, cada grupo ficará responsável por 
um plano de ação para desenvolvimento das etapas de seu 
projeto.  

Os alunos serão orientados a criar um grupo de WhatsApp 

competencia_01/gestao_de_compra_e_estoque.pdf. 

ODA Senac Recomenda:  

1. Descubra o seu perfil de cabeleireiro autônomo/artista empreendedor -  
https://www.youtube.com/watch?v=jcT0J3V3xug. 

2. Cláusulas de contrato de parceria - 
https://www.youtube.com/watch?v=1vhmMnlyRHE. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=jcT0J3V3xug
https://www.youtube.com/watch?v=1vhmMnlyRHE
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para facilitar a comunicação. 

Cada equipe irá discutir, com a mediação do docente, as 
etapas do plano e detalhar as atividades e 
responsabilidades dos envolvidos no desenvolvimento. 

A equipe escolherá um relator que irá editar as informações 
no documento, online ou off-line, mediante discussão e 
validação da equipe. 

Para a equipe da Proposta 1: Barbeiro de sucesso – A: 
1. Definição de estereótipo; 
2. Identidade e nome profissional a ser adotado; 
3. Diferencial de atendimento; 
4. Especialidade expressa em currículo; 
5. Criação de rede social para marketing pessoal; 
6. Apresentação visual e comunicação; 
7. Portfólio de serviços. 

 

[EXECUÇÃO E MONITORAMENTO DO PLANO DE AÇÃO] 
Após os alunos postarem, recomenda-se que o docente 
avalie, junto à turma, se as atividades previstas no plano de 
ação explicitam as condições para a sua realização, quais os 
recursos necessários e quem são os envolvidos. 

Orienta-se o docente a também discutir e detalhar as 
atividades e responsabilidades dos envolvidos no 
desenvolvimento do projeto, ressaltando as entregas 
parciais de cada etapa do plano de ação do PI e que, no 
decorrer, solucione as dúvidas iniciais. 

Aos alunos será possibilitado o envio do arquivo com as 
alterações mediante as considerações sinalizadas.  

Havendo duas equipes de trabalho, é importante ressaltar 
com os alunos que o cronograma de encontro das aulas de 
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PI é o mesmo para ambos os grupos. 

Orienta-se, como espaço de diálogo e orientação, a 
utilização de um fórum permanente para dúvidas no 
ambiente virtual de aprendizagem (AVA). 

 

[ENCAMINHAMENTO] Ao finalizar o encontro, será 
informado que o próximo encontro será não presencial 
síncrono.  

Aula 2 
Presencial       
 

[ABERTURA] Recomenda-se que o docente relembre 
rapidamente o que foi desenvolvido na aula anterior, como 
ponto de partida. 

 

[EXECUÇÃO E MONITORAMENTO DO PLANO DE AÇÃO] O 
docente, juntamente com a turma, deve colocar o plano de 
ação em prática a partir das contribuições das unidades 
curriculares; verificar as reais possibilidades de responder 
às problemáticas e aos desafios propostos, organizar a 
produção dos alunos, sistematizar as entregas parciais do 
projeto e planejar encontros que acompanhem o 
andamento do plano de ação, bem como propor eventuais 
adequações. 

Para andamento do PI, será realizado o primeiro encontro 
de execução e monitoramento do plano de ação. 

 

[MOMENTO PRÉVIO] Recomenda-se que o docente analise 
previamente ao dia do encontro síncrono as produções 
postadas e aborde, mediante os status de execução de cada 
equipe, os caminhos para avanço, propondo eventuais 
adequações. 

ODA Senac Recomenda:  

Você é uma marca! Artista empreendedor - 
https://www.youtube.com/watch?v=Cyf0Fl4kTXU. 
 
Links:  
1. 15 aplicativos para se organizar na vida pessoal e no trabalho - 

https://www.ibccoaching.com.br/portal/metas-e-objetivos/10-aplicativos-
para-se-organizar-na-vida-pessoal-e-no-trabalho/. 

 

2. 10 aplicativos gratuitos que empreendedores usam todos os dias -  

https://exame.com/pme/10-aplicativos-gratuitos-que-empreendedores-
usam-todos-os-dias/. 

 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=Cyf0Fl4kTXU
https://www.ibccoaching.com.br/portal/metas-e-objetivos/10-aplicativos-para-se-organizar-na-vida-pessoal-e-no-trabalho/
https://www.ibccoaching.com.br/portal/metas-e-objetivos/10-aplicativos-para-se-organizar-na-vida-pessoal-e-no-trabalho/
https://exame.com/pme/10-aplicativos-gratuitos-que-empreendedores-usam-todos-os-dias/
https://exame.com/pme/10-aplicativos-gratuitos-que-empreendedores-usam-todos-os-dias/
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[DESENVOLVIMENTO] Orienta-se o docente a realizar uma 
plenária para que cada relator compartilhe os avanços, 
dificuldades e dúvidas de suas equipes. 

Nesse sentido, orienta-se verificar as reais possibilidades de 
responder às problemáticas e aos desafios propostos, 
organizando a produção dos alunos e conduzindo na 
sistematização das entregas parciais do projeto. 

É importante que oriente à luz das contribuições das 
unidades curriculares, considerando também o portfólio 
construído ou em construção no contexto da UC 2.  

No processo de mediação, o docente indicará referências 
complementares mediante o diagnóstico de dificuldades 
apresentadas pelas equipes.  

 

[ENCAMINHAMENTO] Ao finalizar o encontro, será 
informado que o próximo encontro será não presencial 
síncrono. 

Aula 3 
Presencial       
 

[EXECUÇÃO E MONITORAMENTO DO PLANO DE AÇÃO] 
Para andamento do PI, será realizado o segundo encontro 
de execução e monitoramento do plano de ação.  

 

[MOMENTO PRÉVIO] Recomenda-se que o docente analise 
previamente ao dia do encontro síncrono as produções 
postadas e aborde, mediante os status de execução de cada 
equipe, os caminhos para avanço propondo eventuais 
adequações. 
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[DESENVOLVIMENTO] Orienta-se que o docente realize 
uma plenária para que cada relator compartilhe os avanços, 
dificuldades e dúvidas de suas equipes. 

É importante promover uma reflexão quanto à 
problematização que deu origem ao PI. 

Orienta-se verificar as reais possibilidades de responder às 
problemáticas e aos desafios propostos, organizando a 
produção dos alunos e conduzindo na sistematização das 
entregas parciais do projeto. 

É importante que oriente à luz das contribuições das 
unidades curriculares, considerando também o portfólio 
construído ou em construção no contexto da UC 2.  

No processo de mediação, o docente indicará referências 
complementares mediante o diagnóstico de dificuldades 
apresentadas pelas equipes.  

 

[FEEDBACK/ENCAMINHAMENTO] Para o último encontro 
os alunos serão orientados quanto aos critérios de 
organização da apresentação de seus projetos (slides, 
informações e produtos de apresentação).  

Para as apresentações, será esclarecido aos alunos, 
também, que elas serão realizadas em formato de 
simulações: 

a) Simulação de empresa contratante - 
Proposta 1: Barbeiro de Sucesso: o docente 
assume papel de empresário e argui os 
candidatos, com a seguinte questão 
norteadora: por que eu deveria te contratar? 
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Recomenda-se que a apresentação tenha uma ordem 
voluntária ou por sorteio (prévio ou não), e, a depender da 
quantidade de apresentações, que haja distribuição do 
tempo de forma equivalente e que este seja informado para 
melhor organização das equipes.  

Em relação às análises dos trabalhos das equipes na 
apresentação, é importante que o docente relembre quais 
pontos precisarão ser abordados e os parâmetros, por 
exemplo: 

1. A problematização que deu origem ao PI;  

2. Reflexão sobre as contribuições de cada UC para 
o desenvolvimento do projeto; 

3. Abordagem dos critérios de elaboração quanto 
aos produtos (plano de negócio ou de carreira); 

4. Autorreflexão sobre o desenvolvimento da 
aprendizagem e da profissão;  

 

[ENCAMINHAMENTO] Ao finalizar o encontro, será 
informado que o próximo encontro será não presencial 
síncrono. 

Aula 4 
Presencial 
 

[SÍNTESE E ENTREGA DO PI] Recomenda-se que o docente 
tenha analisado previamente as versões finalizadas e dado 
o feedback das apresentações. 

Espera-se que os alunos tenham atendido às solicitações de 
adequação informadas anteriormente pelo docente, 
mediante avaliação sobre pontos positivos e pontos de 
melhoria; 

Recomenda-se que a apresentação, conforme orientação 
no encontro anterior, tenha uma ordem voluntária ou por 
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sorteio, e que, a depender da quantidade de apresentações, 
haja a distribuição do tempo de forma equivalente.  

As apresentações ocorrerão de acordo com um dos 
contextos de simulação: 

Simulação de “Empresa contratante” - Proposta 1: Barbeiro 
de Sucesso – A. 

Seguem alguns dos aspectos a serem tratados no 
fechamento das apresentações:  

1. A problematização que deu origem ao PI;  

2. Reflexão sobre as contribuições de cada UC para 
o desenvolvimento do projeto; 

3. Abordagem quanto à estruturação dos produtos 
(plano de negócio ou de carreira) e portfólio 
agregado; 

4. Autorreflexão sobre o desenvolvimento da 
aprendizagem e da profissão. 

 

Nesse momento poderão ter convidados da comunidade 
escolar ou externa ao Senac para assistir às apresentações.  

 

Comentários: 

Caso se tenha optado pelo desenvolvimento de dois projetos em concomitância, ocorrerá no fechamento também a Simulação de empresa contratante - 
Proposta 2: Barbeiro de Sucesso – B, na qual o docente assume o papel de empresa contratante. 

 

Indicadores: 

1. Cumpre as atividades previstas no plano de ação, conforme desafio identificado no tema gerador; 
2. Apresenta resultados ou soluções de acordo com as problemáticas do tema gerador e objetivos do PI. 
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Contribuições das Unidades Curriculares 

UC 1 

• Registro de análise da legislação sanitária; 

• Gravação de vídeo com passo a passo do processo de assepsia e armazenamento de produtos, materiais e equipamentos a serem utilizados no 
atendimento ao cliente; 

• Elaboração de Procedimentos Operacionais Padrão (POPs); 

• Plano de negócio.  
 

UC 2 

• Pesquisa sobre avaliação capilar; 

• Portfólio produzido a partir da análise do workshop. 
 

UC 3  

• Registros fotográficos de cabelo e barba, com alteração de estrutura, para composição de portfólio. 

 
 
 
 

 
 
 
 

Percentual de flexibilização do curso 
Carga Horária: 172h Percentual 

 
Presencial:   120h 
 
Não presencial:  52h 

Síncrono: 40h 
Assíncrono: 12h 
 
 

 
Presencial:   70% 
 
Não presencial: 30% 

Síncrono: 77% 
Assíncrono: 33% 

 


