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 CURSO : Cabeleireiro  Carga horária: 400h  
Eixo: Ambiente e Saúde   Segmento: Beleza Categoria/Código DN: 1551 

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. 
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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. 

 

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; 

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; 
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• Definição, função e formas de utilização de 

equipamentos de proteção individual (EPIs) 

do cabeleireiro; 

• Materiais, instrumentos, equipamentos e 

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 

• Parcimônia na utilização de recursos; 

• Valorização e respeito à diversidade. 
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serviços; 

• Código de Defesa do Consumidor: direitos e 

deveres; 

• Cadastro de clientes: dados, preferências, 

procedimentos realizados e ferramentas 

para cadastro; 

• 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 

participaçã
o 

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? 
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• 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?  
 

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.  
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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 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.  
 

ODA ESPIE:  

Organizar o ambiente e os processos de 
trabalho do cabeleireiro -
https://espiehlg.senacrs.com.br/pdfView

 

https://espiehlg.senacrs.com.br/pdfViewer/218
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[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 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 

er/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_meh

4yK4o?rel=0&amp;showinfo=0. 
2. Texto PDF: Estrutura e organização do 
salão de beleza. 
 
https://moodle.sc.senac.br/FTP/cabhib/PDFs
_complementares/competencia_01/estrutur
a_e_organizacao_do_salao_de_beleza.pdf.. 

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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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.  

 

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. 
 

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/Bp4FZa
vw0b0?rel=0&amp;showinfo=0. 

3. PDF Gestão de compra e estoque (p. 
22) - 
https://moodle.sc.senac.br/FTP/cabhib/PD
Fs_complementares/competencia_01/gest
ao_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/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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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. 
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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=k
A1r38rkY3Q. 
 
2. Descubra o seu perfil de cabeleireiro 
autônomo/artista empreendedor: 
https://www.youtube.com/watch?v=jc
T0J3V3xug. 
 
3. Salão parceiro – cláusulas de 
contrato de parceria: 
https://www.youtube.com/watch?v=1v
hmMnlyRHE. 
 

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=kA1r38rkY3Q
https://www.youtube.com/watch?v=jcT0J3V3xug
https://www.youtube.com/watch?v=jcT0J3V3xug
https://www.youtube.com/watch?v=1vhmMnlyRHE
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 
fidelização dos clientes estavam adequadas? 

• Foi considerada a importância da imagem visual do profissional? 

ODAs Senac Recomenda: 
1. Você é uma marca! Artista 
Empreendedor. 
https://www.youtube.com/watch?v=Cy
f0Fl4kTXU. 
 
2. Descubra o seu perfil de cabeleireiro 
autônomo/artista empreendedor: 
https://www.youtube.com/watch?v=jc
T0J3V3xug. 

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=Cyf0Fl4kTXU
https://www.youtube.com/watch?v=jcT0J3V3xug
https://www.youtube.com/watch?v=jcT0J3V3xug
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• 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 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. 
 

ODAs ESPIE:  

1. Organização do ambiente e 
processos de trabalho do cabeleireiro - 
Anvisa e legislação: 
https://www.youtube.com/embed/jV0
Wxf1cctA?rel=0&amp;showinfo=0. 
 
2. PDF legislação da Anvisa: 
https://moodle.sc.senac.br/FTP/cabhib
/PDFs_complementares/competencia_
01/a_anvisa_e_a_legislacao_para_salo
es_de_beleza.pdf. 
 

3. PDF Limpeza e desinfecção de 
ambientes e mobiliários (p. 13): 
https://moodle.sc.senac.br/FTP/cabhib/PD
Fs_complementares/competencia_01/pop
s/Limpeza_e_disinfeccao_de_ambientes_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/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
https://moodle.sc.senac.br/FTP/cabhib/PDFs_complementares/competencia_01/pops/Limpeza_e_disinfeccao_de_ambientes_e_mobiliarios.pdf
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[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. 

Será disponibilizado um fórum por grupo, no qual cada participante deve 
postar suas contribuições.  
  

4. PDF Limpeza e desinfecção dos armários 
de materiais não críticos (p. 14): 
https://moodle.sc.senac.br/FTP/cabhib/PD
Fs_complementares/competencia_01/pop
s/Limpeza_e_desinfeccao_de_materiais_n
ao_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=gX
6Kx8-B4So. 
 
2. Dicas da Anvisa – o que observar no 
salão de beleza: 
https://www.youtube.com/watch?v=k
Vv7DrHVYc0. 
 
3. Exercícios para cabeleireiros: 
https://youtu.be/4MOt7kNnZa8?list=PL
M_w7N-
7CinLpZOhcndi7DS0Ct5S9qFTF. 
 
4. Riscos em um salão de beleza – 
Cosméticos#16: 

https://youtu.be/p4qLfGOiK7U?list=PL
M_w7N-

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=gX6Kx8-B4So
https://www.youtube.com/watch?v=kVv7DrHVYc0
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/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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7CinLpZOhcndi7DS0Ct5S9qFTF. 
 

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 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, instrumentos e 

 

 
Postagem 
no ambiente 
virtual do 
vídeo e   

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

 
[ENCAMINHAMENTO] O docente informa que o próximo encontro será não 

participação 
no fórum 
sobre POP. 

https://blog-pt.checklistfacil.com/nao-conformidades-nas-empresas/
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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 projeto 
integrador. 

 
[ENCAMINHAMENTO] O docente informa que o próximo encontro será 
presencial e que será realizada uma simulação do POP de cada grupo e a 

 

Postagem 
no ambiente 
virtual e 
apresentação 
do POP. 
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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 não 
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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; 
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5. Os dados de terceiros apresentados pelos alunos não podem ser divulgados pelos docentes e alunos em qualquer meio, podendo haver implicações 
legais.  

 

 

 

UC 2: Higienizar e modelar os cabelos. CH: 72 
 

Situação de Aprendizagem 1:  Tricologia capilar 
Carga horária prevista: 24h 

Número de aulas: 6 

O docente deve elaborar um desafio tendo por contexto os fazeres e as problemáticas comuns às situações de higienizar e modelar os cabelos. Nesse 
desafio, os alunos são incentivados a executar os fazeres previstos nos indicadores, analisar, debater e propor soluções para problemas que envolvem 
avaliação de estrutura capilar, bem como a escolha de produtos, instrumentos e insumos corretos. 

 
Entre as funções do cabeleireiro, destaca-se a avaliação da estrutura capilar e do couro cabeludo, utilizando as técnicas básicas de acordo com as 
características do cliente. A situação de aprendizagem, portanto, mobilizará elementos de competência relacionados aos indicadores 1 e 2 desta Unidade 
Curricular, que contribuirão para a vivência, análise e resolução das problemáticas apresentadas. 

 

As atividades propostas devem auxiliar o aluno a avaliar a estrutura capilar e o couro cabeludo com base em informações e características do cliente para 
depois selecionar produtos, equipamentos e instrumentos de acordo com o procedimento a ser realizado. O docente deverá acompanhar os alunos na 
realização das atividades propostas, sempre relacionando as técnicas adequadas e os produtos necessários para a obtenção de um bom resultado. 

 

Recomenda-se convidar especialistas em dermatologia capilar (esteticista, dermatologista e/ou cabeleireiro) para dialogar com os alunos, além de 
representantes de marcas de produtos de higienização e modelagem para demonstração de produtos, conforme detalhado nas atividades a seguir. 

 

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

 

Indicadores 

1. Avalia a estrutura capilar e o couro cabeludo com base em informações e características do cliente; 

2. Seleciona produtos, equipamentos e instrumentos com base na avaliação do cabelo e no procedimento a ser realizado. 

Elementos 
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Conhecimentos 

• Pele: camadas, tecidos, terminações 
nervosas; 

• Estrutura do couro cabeludo: formação do 
folículo, derme papilar e eixo do cabelo, 
entre outros aspectos; 

• Estrutura do cabelo: medula, córtex e 
cutícula; 

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

• Cosmetologia: definição e produtos para 
higienização e modelagem dos cabelos; 

• Materiais, instrumentos, equipamentos e 
produtos do cabeleireiro: característica, 
validade, função, quantidade, qualidade e 
formas de descarte. 

Habilidades 

• Trabalhar em equipe multiprofissional; 

• Manusear com desenvoltura os instrumentos 
e materiais; 

• Comunicar-se com clareza e objetividade. 

 

Atitudes/Valores 

• Proatividade, responsabilidade e 
comprometimento na realização das atividades; 

• Respeito e cordialidade no relacionamento com 
o cliente; 

• Sigilo no trato de informações; 

• Cuidado no manuseio dos cabelos e do couro 
cabeludo;  

• 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. 

 

 

 

Aula Atividades  ODAs ou estratégias metodológicas Registro de 
participação 

Aula 13 
Não presencial 
(síncrona) 

[ABERTURA] O docente apresenta a Unidade Curricular e a proposta dos 
indicadores associados. Menciona o desafio e as expectativas das aulas que 
compõem esta etapa. 
 
[AQUECIMENTO] O docente pode orientar os alunos a desenvolver uma 
análise da estrutura capilar com base em seus conhecimentos prévios e os 
registros realizados na UC anterior. Essa análise de estrutura capilar deve 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
Postagem 
no ambiente 
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ser feita em um modelo escolhido pelo próprio aluno, podendo ser alguém 
de seu convívio (familiar, amigo etc.). O aluno pode fazer anotações sobre 
as suas impressões e compartilhar com os demais colegas.  
 
[DEMONSTRAÇÃO] O docente conduz uma rodada de dúvidas e apresenta 
um vídeo: Avaliação capilar | Não abra mão!, que demonstra as estruturas 
capilares. Recomenda-se que o docente realize uma avaliação capilar, 
demonstrando os passos. É interessante abordar os diferentes tipos de 
cabelos, suas estruturas e características do couro cabeludo, 
contemplando a formação do folículo, da derme papilar e do eixo do 
cabelo. Pode-se identificar a forma do fio conforme a etnia, apresentando 
imagens dos diferentes tipos de fio. 
 
[ATIVIDADE PRÁTICA] O docente pode orientar o aluno a fazer a mesma 
análise em sua residência de forma assíncrona. Reforce com os alunos que 
eles deverão gravar uma avaliação capilar de até dois minutos, 
demonstrando as etapas que seguiram, informando o parecer ao final do 
vídeo. O aluno deve postar o vídeo no ambiente virtual. 
 
[ENCAMINHAMENTO] O docente deverá informar que a próxima aula será 
não presencial síncrona e que novas avaliações capilares serão realizadas. 
O docente deve recomendar que os alunos assistam ao vídeo 
Metamorfoses dos cabelos e façam anotações.   

 

 

ODAs Senac Recomenda: 

 - Avaliação capilar | Não abra mão! –  

https://www.youtube.com/watch?v=P
9prsN6IDgo&list=PLM_w7N-
7CinLA6Rc6GmXTh77R-
SVhe7dQ&index=5. 

 

- Metamorfoses dos cabelos – 
https://www.youtube.com/watch?v=6I
wv1WG62UY. 

 

 

virtual do 
vídeo de 
avaliação 
capilar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aula 14 
Não presencial 
(síncrona) 

[PAINEL] O docente deve promover um debate sobre a diversidade de 
estruturas capilares identificadas no exercício em casa, bem como 
incentivar que os alunos compartilhem suas experiências de avaliação e 
elaboração do vídeo, construindo um painel com os alunos.  
 
[PORTFÓLIO DIGITAL] A turma deve construir um portfólio digital com 
imagens de diversos tipos de cabelos e suas estruturas. O portfólio digital 
deve ser um meio de registro dos principais aprendizados gerados na UC, 
compondo um caderno de anotações e sínteses. Este portfólio pode ser 
constituído de pesquisas em diversos meios digitais utilizando, por 

 

 

Recursos: 

- Google, Google Acadêmico, Word, 
Pinterest, Canvas. 

 

Vídeos: 

- Você conhece as principais doenças do 
couro cabeludo? –  

https://www.youtube.com/watch?v=N

 
 
 
 
 
 
 
Postagem 
no ambiente 
virtual dos 

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=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=6Iwv1WG62UY
https://www.youtube.com/watch?v=6Iwv1WG62UY
https://www.youtube.com/watch?v=N2kCqDbyFY0&list=PLM_w7N-7CinLA6Rc6GmXTh77R-SVhe7dQ&index=1
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exemplo, o Google, Pinterest etc. Nesse material deve constar as fontes 
consultadas. 
Obs.: essa atividade pode contribuir para o desenvolvimento do projeto 
integrador. 

 
[ATIVIDADE PRÁTICA] Com base nas pesquisas e debates, os alunos devem 
realizar uma nova avaliação capilar do modelo anterior, agora observando 
de acordo com as novas informações e conhecimentos obtidos. 
 
[ENCAMINHAMENTO] O docente deverá informar que a próxima aula será 
presencial e que novas avaliações capilares serão realizadas. O docente 
deve recomendar que os alunos assistam aos vídeos Você conhece as 
principais doenças do couro cabeludo? e As principais doenças do couro 
cabeludo. Parte 2 e façam suas anotações. Os alunos deverão ter ao 
alcance a pesquisa e os vídeos elaborados para uso na próxima aula. 

2kCqDbyFY0&list=PLM_w7N-
7CinLA6Rc6GmXTh77R-
SVhe7dQ&index=1. 

 

- As principais doenças do couro 
cabeludo. Parte 2 –  

https://www.youtube.com/watch?v=9
blqV8hwhRQ&list=PLM_w7N-
7CinLA6Rc6GmXTh77R-
SVhe7dQ&index=2. 

portfólios 
digitais. 
 
 

Aula 15   
Presencial       
 

[PRÁTICA ORIENTADA] Os alunos serão convidados pelo docente a realizar 
avaliações de estrutura capilar entre si e então formar duplas para que 
possam trocar suas impressões e fazer anotações. O docente deverá 
acompanhar e orientar os alunos durante a atividade. 
 
[ANÁLISE COLETIVA - PATOLOGIAS] O docente deverá apresentar algumas 
fotos com patologias do couro cabeludo propondo que os alunos, em 
grupos, façam avaliação do que pode estar ocorrendo com o cliente a partir 
dos vídeos que assistiram em casa. 
   
Cada grupo poderá construir uma pesquisa utilizando o Google Scholar, 
com artigos científicos envolvendo a investigação sobre essas patologias 
capilares e seus possíveis tratamentos. O docente pode orientar a 
visualização de ODAs associadas a patologias. 
 
[MAPA MENTAL DE PATOLOGIAS] Com base nas pesquisas, os grupos 
constroem coletivamente um mapa mental sobre patologias que podem 
acometer o couro cabeludo. O docente discute as informações e amplia os 

Vídeos:  

- Queda de cabelo – conheça o ciclo do 
cabelo –  

https://www.youtube.com/watch?v=4I
C1Gf4XV6I&list=PLM_w7N-
7CinLA6Rc6GmXTh77R-
SVhe7dQ&index=3. 

 

- Composição capilar - série: terapia 
capilar, tudo que você precisa saber –  

https://www.youtube.com/watch?v=A
Y7hov3K8gQ&list=PLM_w7N-
7CinLA6Rc6GmXTh77R-
SVhe7dQ&index=4. 

 

- Alopecia androgenética - serie: terapia 
capilar, tudo que você precisa saber –  

https://www.youtube.com/watch?v=4s

 

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=N2kCqDbyFY0&list=PLM_w7N-7CinLA6Rc6GmXTh77R-SVhe7dQ&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=4IC1Gf4XV6I&list=PLM_w7N-7CinLA6Rc6GmXTh77R-SVhe7dQ&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=4IC1Gf4XV6I&list=PLM_w7N-7CinLA6Rc6GmXTh77R-SVhe7dQ&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=4IC1Gf4XV6I&list=PLM_w7N-7CinLA6Rc6GmXTh77R-SVhe7dQ&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=4IC1Gf4XV6I&list=PLM_w7N-7CinLA6Rc6GmXTh77R-SVhe7dQ&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=AY7hov3K8gQ&list=PLM_w7N-7CinLA6Rc6GmXTh77R-SVhe7dQ&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=AY7hov3K8gQ&list=PLM_w7N-7CinLA6Rc6GmXTh77R-SVhe7dQ&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=AY7hov3K8gQ&list=PLM_w7N-7CinLA6Rc6GmXTh77R-SVhe7dQ&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=AY7hov3K8gQ&list=PLM_w7N-7CinLA6Rc6GmXTh77R-SVhe7dQ&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=4sKg7K0XHoE&list=PLM_w7N-7CinLA6Rc6GmXTh77R-SVhe7dQ&index=9
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conhecimentos. 
Obs.: essa atividade pode contribuir para o desenvolvimento do projeto 
integrador. 

 
[ELABORAÇÃO DE FICHA DE AVALIAÇÃO CAPILAR] Com base nos 
conhecimentos prévios e no que já aprenderam sobre estrutura capilar, os 
alunos deverão criar uma ficha de avaliação das estruturas capilares 
contendo as principais informações e podendo servir de guia para uma 
entrevista com um possível cliente. Informações desta ficha deverão 
compor o portfólio digital de cada aluno. 
 
[ENCAMINHAMENTO] O docente deverá informar que a próxima aula será 
presencial e que contará com a presença de um dermatologista para 
debater sobre as patologias do couro cabeludo. O docente deve 
recomendar que os alunos assistam novamente aos vídeos sobre 
patologias do couro cabeludo e façam suas anotações e perguntas. Os 
alunos poderão levar um modelo para fazer a avaliação capilar. 

Kg7K0XHoE&list=PLM_w7N-
7CinLA6Rc6GmXTh77R-
SVhe7dQ&index=9. 

 

- Dúvidas: como tratar alopecia areata? 
#alopecia #areata #alopeciaareata dr. 
Paulo Lu responde –  

https://www.youtube.com/watch?v=Ry
Dw4C-nE4c&list=PLM_w7N-
7CinLA6Rc6GmXTh77R-
SVhe7dQ&index=10. 

 

- Alopecias cicatriciais: foliculite 
decalvante –  

https://www.youtube.com/watch?v=xZ
7W5iHVRjk&list=PLM_w7N-
7CinLA6Rc6GmXTh77R-
SVhe7dQ&index=11. 

 

Aula 16   
Presencial       
 
 

[ORIENTAÇÕES PRÉVIAS PARA O WORKSHOP] O docente deve orientar que 
o profissional especialista deve propor uma técnica simples de avaliação 
capilar por um profissional de beleza. 
 
[DIÁLOGO COM O ESPECIALISTA] O docente apresenta o especialista, que 
irá conduzir um diálogo sobre as principais doenças do couro cabeludo, 
apresentando fotos e delimitando a atuação do cabeleireiro nas 
intervenções.  
 
[WORKSHOP] O profissional especialista em avaliação do couro cabeludo 
demonstra e orienta os alunos abordando algumas técnicas. Os alunos 
devem fazer as perguntas elaboradas a partir da sua vivência e portfólio. 
Após esse momento será realizada a prática orientada que será 
acompanhada pelo docente e pelo especialista.  

 

 

 

Recurso: 

- Kahoot! – Avaliação da aprendizagem. 

 

 

 
 

 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=4sKg7K0XHoE&list=PLM_w7N-7CinLA6Rc6GmXTh77R-SVhe7dQ&index=9
https://www.youtube.com/watch?v=4sKg7K0XHoE&list=PLM_w7N-7CinLA6Rc6GmXTh77R-SVhe7dQ&index=9
https://www.youtube.com/watch?v=4sKg7K0XHoE&list=PLM_w7N-7CinLA6Rc6GmXTh77R-SVhe7dQ&index=9
https://www.youtube.com/watch?v=RyDw4C-nE4c&list=PLM_w7N-7CinLA6Rc6GmXTh77R-SVhe7dQ&index=10
https://www.youtube.com/watch?v=RyDw4C-nE4c&list=PLM_w7N-7CinLA6Rc6GmXTh77R-SVhe7dQ&index=10
https://www.youtube.com/watch?v=RyDw4C-nE4c&list=PLM_w7N-7CinLA6Rc6GmXTh77R-SVhe7dQ&index=10
https://www.youtube.com/watch?v=RyDw4C-nE4c&list=PLM_w7N-7CinLA6Rc6GmXTh77R-SVhe7dQ&index=10
https://www.youtube.com/watch?v=xZ7W5iHVRjk&list=PLM_w7N-7CinLA6Rc6GmXTh77R-SVhe7dQ&index=11
https://www.youtube.com/watch?v=xZ7W5iHVRjk&list=PLM_w7N-7CinLA6Rc6GmXTh77R-SVhe7dQ&index=11
https://www.youtube.com/watch?v=xZ7W5iHVRjk&list=PLM_w7N-7CinLA6Rc6GmXTh77R-SVhe7dQ&index=11
https://www.youtube.com/watch?v=xZ7W5iHVRjk&list=PLM_w7N-7CinLA6Rc6GmXTh77R-SVhe7dQ&index=11
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[PRÁTICA ORIENTADA] Os alunos serão orientados a organizar seu 
ambiente de trabalho e preparar a modelo para o atendimento. Eles iniciam 
o processo seguindo as orientações do profissional especialista e, ao final, 
deverão emitir uma avaliação e registrar os produtos indicados, caso seja 
possível intervenção do cabeleireiro. Durante o processo, o docente 
acompanha a prática, orienta e faz intervenções, se necessário.  

 
[FECHAMENTO] O docente tece considerações a respeito das práticas e 
solicita que os alunos aperfeiçoem os registros nos seus portfólios digitais, 
principalmente com dicas e possíveis técnicas para correção de erros. 

 
[AVALIAÇÃO] O docente avalia a execução de seus alunos observando se 
eles estão conseguindo realizar a técnica de avaliação de estrutura capilar 
e a indicação dos produtos e a orientação adequada ao cliente de acordo 
com o caso avaliado. Sugere-se a utilização de um questionário 
desenvolvido pelo docente no Kahoot!.  
 
[ENCAMINHAMENTO] O docente solicita aos alunos que elaborem uma 
lista ideal dos materiais que julgam necessário para a realização do trabalho 
do cabeleireiro (escolhendo as marcas e quantidades a partir da lista 
disponível na unidade; caso a unidade não tenha lista prévia, o aluno deve 
elaborar essa lista a partir da sua experiência), levando em consideração 
também o que já foi exposto nas aulas anteriores e nas 
palestras/demonstrações dos consultores das marcas. Informa ainda que a 
próxima aula será presencial. 

Aula 17  
presencial 
 

[AQUECIMENTO] Os alunos apresentam informações da lista de material 
que elaboraram. Durante a apresentação, o docente conduz uma discussão: 
quais foram os critérios de compra utilizados? Quais as estratégias de 
seleção das marcas? Perceberam que falta algo na lista? Adicionaram 
produtos? Retiraram? O que não conheciam?  

O docente pode utilizar o ODA “Biossegurança para cabeleireiros”, do canal 
Senac Recomenda, e estimular a análise das informações compartilhadas 
no vídeo. Existe algum ponto de atenção? As orientações no vídeo se 

ODAs Senac Recomenda:  

- Riscos em um salão de beleza | 
COSMÉTICOS #16 –  

https://www.youtube.com/watch?v=p
4qLfGOiK7U&list=PLM_w7N-
7CinLpZOhcndi7DS0Ct5S9qFTF. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=p4qLfGOiK7U&list=PLM_w7N-7CinLpZOhcndi7DS0Ct5S9qFTF
https://www.youtube.com/watch?v=p4qLfGOiK7U&list=PLM_w7N-7CinLpZOhcndi7DS0Ct5S9qFTF
https://www.youtube.com/watch?v=p4qLfGOiK7U&list=PLM_w7N-7CinLpZOhcndi7DS0Ct5S9qFTF
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relacionam com a realidade do aluno? 
 
[EXPOSIÇÃO DIALOGADA] Com base nas listas construídas, o docente inicia 
um diálogo sobre procedimentos de compra e seleção de fornecedores com 
os alunos, abordando tópicos relacionados a orçamentos e composição de 
estoque.  
  
[SIMULAÇÃO] O docente deve dividir a turma em grupos de trabalho. Cada 
grupo deverá cotar os materiais a serem comprados para executar as 
técnicas de higienização e modelagem. Sugere-se que o docente estabeleça 
o valor para ser gasto por cada grupo, devendo variar de baixo a alto custo. 
Os alunos, a partir de critérios estabelecidos pelo docente (listagem a 
seguir), deverão simular a compra de materiais para uso do cabeleireiro. Ao 
final, eles deverão apresentar suas listas e dialogar sobre as dificuldades 
encontradas e possíveis soluções. Cada aluno deve sintetizar as principais 
informações nos seus portfólios. 
  
CRITÉRIOS: perfil de produtos de serviço de higienização e modelagem 
acessível (orçamento limitado), perfil de produtos de higienização e 
modelagem médio (orçamento médio), perfil de produtos de higienização e 
modelagem de luxo (orçamento oneroso), adequar os perfis dos produtos 
com o perfil de público (clientes). 

Obs.: essa atividade pode contribuir para o desenvolvimento do projeto 
integrador. 

 
[AVALIAÇÃO] É importante que o docente avalie a mobilização dos 
elementos de competência na realização dos procedimentos de compra de 
produtos, instrumentos e equipamentos, armazenando-os conforme 
indicações do fabricante e das normas da Vigilância Sanitária. Considere 
suas orientações nas aulas e se o aluno demonstra ter aprimorado suas 
ações a partir das atividades propostas. Essa avaliação pode ocorrer por 
meio de observação, questionamentos e da própria entrega do layout e da 
lista de compras dos materiais. Não esqueça de fazer registros.  

- Dicas da Anvisa - O que observar no 
salão de beleza –  

https://www.youtube.com/watch?v=k
Vv7DrHVYc0&list=PLM_w7N-
7CinLpZOhcndi7DS0Ct5S9qFTF&index=
2. 

 

- Aprenda a limpar as escovas de cabelo 
com Ricky dos Anjos! – 

https://www.youtube.com/watch?v=g4
uxm8pYUnI&list=PLM_w7N-
7CinLpZOhcndi7DS0Ct5S9qFTF&index=
4. 

 

- Como higienizar suas escovas de 
cabelo –  

https://www.youtube.com/watch?v=rJ
KVMlziNP8&list=PLM_w7N-
7CinLpZOhcndi7DS0Ct5S9qFTF&index=
5. 

 

- Como limpar máquina de corte de 
cabelo –  

https://www.youtube.com/watch?v=gX
6Kx8-B4So&list=PLM_w7N-
7CinLpZOhcndi7DS0Ct5S9qFTF&index=
6. 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=kVv7DrHVYc0&list=PLM_w7N-7CinLpZOhcndi7DS0Ct5S9qFTF&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=kVv7DrHVYc0&list=PLM_w7N-7CinLpZOhcndi7DS0Ct5S9qFTF&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=kVv7DrHVYc0&list=PLM_w7N-7CinLpZOhcndi7DS0Ct5S9qFTF&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=kVv7DrHVYc0&list=PLM_w7N-7CinLpZOhcndi7DS0Ct5S9qFTF&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=g4uxm8pYUnI&list=PLM_w7N-7CinLpZOhcndi7DS0Ct5S9qFTF&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=g4uxm8pYUnI&list=PLM_w7N-7CinLpZOhcndi7DS0Ct5S9qFTF&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=g4uxm8pYUnI&list=PLM_w7N-7CinLpZOhcndi7DS0Ct5S9qFTF&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=g4uxm8pYUnI&list=PLM_w7N-7CinLpZOhcndi7DS0Ct5S9qFTF&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=rJKVMlziNP8&list=PLM_w7N-7CinLpZOhcndi7DS0Ct5S9qFTF&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=rJKVMlziNP8&list=PLM_w7N-7CinLpZOhcndi7DS0Ct5S9qFTF&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=rJKVMlziNP8&list=PLM_w7N-7CinLpZOhcndi7DS0Ct5S9qFTF&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=rJKVMlziNP8&list=PLM_w7N-7CinLpZOhcndi7DS0Ct5S9qFTF&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=gX6Kx8-B4So&list=PLM_w7N-7CinLpZOhcndi7DS0Ct5S9qFTF&index=6
https://www.youtube.com/watch?v=gX6Kx8-B4So&list=PLM_w7N-7CinLpZOhcndi7DS0Ct5S9qFTF&index=6
https://www.youtube.com/watch?v=gX6Kx8-B4So&list=PLM_w7N-7CinLpZOhcndi7DS0Ct5S9qFTF&index=6
https://www.youtube.com/watch?v=gX6Kx8-B4So&list=PLM_w7N-7CinLpZOhcndi7DS0Ct5S9qFTF&index=6
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[ENCAMINHAMENTO] O docente solicita que os alunos, com base nos 
conhecimentos prévios, desenhem, individualmente, layouts de 
organização de estoque de cabeleireiro, apontando identificação, local 
adequado, níveis de estoque, qualidade, prazos de entrega/validade, 
embalagem e rotulagem – os desenhos com as devidas justificativas devem 
ser levados para a próxima aula. O docente informa que os alunos podem 
recorrer aos ODAs sugeridos para estudar e desenvolver essa atividade. 
Informa ainda que a próxima aula será presencial. 

Aula 18  
Presencial       
 

[APRESENTAÇÃO DE LAYOUT] Os alunos, divididos em grupos, devem 
compartilhar entre si seus layouts e decidir qual será o layout do grupo, 
apontando as devidas justificativas para a escolha da organização dos 
mobiliários, equipamentos, estoque etc. 

Cada grupo, no laboratório de informática, desenha o seu layout e faz um 
benchmarking sobre disposição de itens em salões de cabeleireiros. Eles 
checam suas escolhas e fazem ajustes. Em seguida, apresentam seus 
layouts em plenária, justificando suas escolhas. 

Obs.: essa atividade pode contribuir para o desenvolvimento do projeto 
integrador. 

 
[ANÁLISE DE VÍDEO] O docente escolhe, previamente, um vídeo que ilustre 
o layout de salões e os devidos cuidados com biossegurança na disposição 
dos materiais e equipamentos. Em seguida, abre uma discussão sobre 
possíveis problemas que podem ocorrer com escolhas equivocadas. Em 
seguida, o docente orienta que novas reflexões sejam inseridas nos 
respectivos portfólios em relação ao layout.  
 
[ENCAMINHAMENTO] O docente informa que a próxima aula será 
presencial. 

  

Observações:  

O docente pode apresentar alguns exemplos de portfólio e como deverão fazer os registros da sua trajetória de aprendizagem. Pode-se sugerir também 
que os alunos procurem por portfólios de cabeleireiros na internet para se inspirarem na execução.  
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O portfólio digital construído nessa situação de aprendizagem será alimentado ao longo das atividades dessa Unidade Curricular. 

 
 

Situação de Aprendizagem 2:  Higienização e finalização 
Carga horária prevista: 20h 

Número de aulas: 5 

O docente deve elaborar um desafio tendo por contexto os fazeres e problemáticas comuns às situações de higienizar e modelar os cabelos. Nesse 
desafio, os alunos são incentivados a executar os fazeres previstos nos indicadores, analisar, debater e propor soluções para problemas que envolvem 
avaliação de estrutura capilar, bem como a escolha dos produtos, instrumentos e insumos corretos. 
 
Entre as funções do cabeleireiro destaca-se a higienização do couro cabeludo e do fio de cabelo, utilizando as técnicas básicas de lavagem e massagem 
capilar, o que subsidiará o processo de finalização de escovas e penteados. A situação de aprendizagem, portanto, mobilizará elementos de 
competência relacionados aos indicadores 3 e 4 desta Unidade Curricular, que contribuirão para a vivência, análise e resolução das problemáticas 
apresentadas. 
 
Considerando que, além de apresentar diversas tendências de vestuário, os desfiles de moda também revelam as inovações do segmento de beleza, 
especialmente no que diz respeito aos penteados que podem servir de inspiração para os alunos do curso de Cabeleireiro, o docente deverá propor o 
seguinte desafio:  

  

Geralmente, a jornada profissional de um cabeleireiro se inicia no salão com a higienização e a modelagem de cabelos. Especificamente para a 
modelagem, os alunos poderão ser desafiados com diversas possibilidades temáticas, como festa, trabalho, desfile etc. 

 As seguintes perguntas podem nortear as atividades: como podemos criar um processo adequado de atendimento ao cliente? Quais as principais 
técnicas que podem ser utilizadas durante a modelagem de cabelos?    

 

As atividades propostas devem auxiliar o aluno a utilizar as técnicas adequadas para a execução da higienização do couro cabeludo e dos fios, visando 
a elaboração de um penteado.  

 

A cada finalização de aula ou conjunto de aulas, o docente poderá estabelecer relações entre o desempenho dos alunos 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 

3. Escova, enrola, desfia/eriça e modela os cabelos, de acordo com o penteado a ser realizado; 

4. Higieniza os cabelos e o couro cabeludo, aplicando técnicas de lavagem e massagem capilar. 

Elementos 

Conhecimentos 

• Técnicas de higienização, massagem capilar e 
secagem; 

• Técnicas de escovar, enrolar, desfiar/eriçar e 
modelar cabelos;  

• Visagismo aplicado à modelagem e penteados: 
estrutura da cabeça, geometria do rosto, cor de 
pele, formato de olhos, boca, nariz e 
sobrancelhas.  

 

 

 

 

 

 

 

Habilidades 

• Elaborar e modelar penteados;  

• Trabalhar em equipe multiprofissional;  

• Manusear com desenvoltura os instrumentos e 
materiais;  

• Comunicar-se com clareza e objetividade; 

• Calcular valores dos procedimentos e 
quantidades de produtos.  

 

 

Atitudes/Valores 

• Proatividade, responsabilidade e 
comprometimento na realização das atividades; 

• Respeito e cordialidade no relacionamento 
com o cliente;  

• Sigilo no trato de informações;  

• Cuidado no manuseio dos cabelos e do couro 
cabeludo;  

• Flexibilidade e empatia nas relações 
interpessoais;  

• Criatividade na modelagem dos cabelos;  

• 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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Aula Atividades  ODAs ou estratégias metodológicas Registro de 
participação 

Aula 19 
Presencial       
 
 

[AQUECIMENTO] O docente apresenta o desafio da situação de 
aprendizagem: geralmente, a jornada profissional de um 
cabeleireiro se inicia no salão com a higienização e modelagem de 
cabelos. Especificamente para a modelagem, os alunos poderão ser 
desafiados com diversas possibilidades temáticas como festa, 
trabalho, desfile etc. 

As seguintes perguntas podem nortear as atividades:  

Como podemos criar um processo adequado de atendimento ao 
cliente? Quais as principais técnicas que podem ser utilizadas 
durante a modelagem de cabelos?    

 

[LEVANTAMENTO DE INFORMAÇÕES] Os alunos devem explorar os 
objetos digitais indicados pelo docente no repositório ESPIE 
analisando as informações para complementar a ficha de avaliação 
diagnóstica capilar.  

ODAs:  

- Lavagem do Cabelo (PDF);  

- Escova enrolada: passo a passo da escova enrolada visual;  

solto com cachos (PDF);  

- Escova Lisa (PDF);  

- Videoaula: lavagem do cabelo;  

- Videoaula: escova enrolada.  

 

[PRÁTICA ORIENTADA] Os alunos são divididos em duplas para a 
prática de atendimento ao cliente. Eles devem preencher a ficha de 
avaliação diagnóstica capilar um do outro, que consiste na 
entrevista feita pelo profissional antes de realizar o procedimento. 
Por meio desse questionário, o profissional obtém informações 
importantes sobre o histórico da cliente. Na sequência, o aluno 

ODA ESPIE: 

Higienização e modelagem dos cabelos –  

https://espiehlg.senacrs.com.br/pdfViewer/2
19. 

- Lavagem do cabelo (PDF); 

- Escova enrolada: passo a passo da escova 
enrolada visual solto com cachos (PDF);  

- Escova Lisa (PDF);  

- Videoaula: lavagem do cabelo;  

- Videoaula: escova enrolada;  

 

ODAs Senac Recomenda: 

- Usar secador todo dia faz mal? –  

https://www.youtube.com/watch?v=XRwth2
stp2c&list=PLM_w7N-
7CinI9bKd5MwMzUyNBx3GINIug&index=2. 

 

- Lavar saudável –  
https://www.youtube.com/watch?v=1tTqJTk
SbpU&list=PLM_w7N-
7CinK10s1VRdjxkLoVfOruhNgy&index=4. 

- Massagem para o couro cabeludo –  
https://www.youtube.com/watch?v=nyf3_cz
60vY&list=PLM_w7N-
7CinK10s1VRdjxkLoVfOruhNgy&index=2. 

- Shiatsu capilar por Iury Fehair –  
https://www.youtube.com/watch?v=0lSoHj

 
 

https://espiehlg.senacrs.com.br/pdfViewer/219
https://espiehlg.senacrs.com.br/pdfViewer/219
https://www.youtube.com/watch?v=XRwth2stp2c&list=PLM_w7N-7CinI9bKd5MwMzUyNBx3GINIug&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=XRwth2stp2c&list=PLM_w7N-7CinI9bKd5MwMzUyNBx3GINIug&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=XRwth2stp2c&list=PLM_w7N-7CinI9bKd5MwMzUyNBx3GINIug&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=1tTqJTkSbpU&list=PLM_w7N-7CinK10s1VRdjxkLoVfOruhNgy&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=1tTqJTkSbpU&list=PLM_w7N-7CinK10s1VRdjxkLoVfOruhNgy&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=1tTqJTkSbpU&list=PLM_w7N-7CinK10s1VRdjxkLoVfOruhNgy&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=nyf3_cz60vY&list=PLM_w7N-7CinK10s1VRdjxkLoVfOruhNgy&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=nyf3_cz60vY&list=PLM_w7N-7CinK10s1VRdjxkLoVfOruhNgy&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=nyf3_cz60vY&list=PLM_w7N-7CinK10s1VRdjxkLoVfOruhNgy&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=0lSoHjMuq4Q&list=PLM_w7N-7CinK10s1VRdjxkLoVfOruhNgy&index=3
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deverá higienizar e finalizar o cabelo de acordo com seus 
conhecimentos. Os dois participantes da dupla deverão executar 
ambos os procedimentos. 

 

[FECHAMENTO] Após o término da atividade, o docente debate com 
os alunos sobre a responsabilidade do profissional no 
preenchimento da ficha de avaliação diagnóstica e solicita que os 
alunos iniciem a construção de mais um capítulo do seu portfólio: 
“Modelagem dos fios”.  

 

[ENCAMINHAMENTO] O docente informa que a próxima aula será 
presencial e os alunos precisam trazer seus materiais e utensílios 
para realizar uma atividade prática. O docente irá solicitar que os 
alunos assistam os ODAs do Senac Recomenda: “Técnicas de 
higienização e massagem no couro cabeludo”. O aluno deverá fazer 
registros para a próxima aula dos principais aspectos observados e 
possíveis problemas identificados. 

Muq4Q&list=PLM_w7N-
7CinK10s1VRdjxkLoVfOruhNgy&index=3. 

 

Aula 20 
Presencial 
 

[AQUECIMENTO] No ambiente pedagógico de beleza, o docente faz 
uma roda de conversa sobre a aula anterior e os vídeos assistidos 
pelos alunos. 
 
[DEMONSTRAÇÃO] Com base na reflexão e nas dúvidas dos alunos, 
o docente seleciona um aluno para demonstrar uma técnica de 
lavagem, massagem do couro cabeludo, divisão do cabelo, uso com 
parcimônia dos produtos, escolhas dos equipamentos e finalização 
com a secagem e modelagem dos cabelos. É importante que o 
docente faça a simulação de atendimento ao cliente durante os 
procedimentos. 
 

[PRÁTICA ORIENTADA] Os alunos, divididos em duplas diferentes da 
aula anterior, devem coletar informações e preencher a ficha de 
avaliação diagnóstica capilar. Na sequência o aluno deve higienizar 
e finalizar o cabelo. Os dois participantes da dupla deverão executar 

 

 

 

 

 

 

 

Vídeo:  

Como fazer uma finalização perfeita! –  

https://www.youtube.com/watch?v=JRJvXsn
GcDE&list=PLM_w7N-
7CinI9bKd5MwMzUyNBx3GINIug&index=3. 

 
ODA ESPIE:  
Higienização e modelagem dos cabelos –  
https://espiehlg.senacrs.com.br/pdfViewer/2

 

https://www.youtube.com/watch?v=0lSoHjMuq4Q&list=PLM_w7N-7CinK10s1VRdjxkLoVfOruhNgy&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=0lSoHjMuq4Q&list=PLM_w7N-7CinK10s1VRdjxkLoVfOruhNgy&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=JRJvXsnGcDE&list=PLM_w7N-7CinI9bKd5MwMzUyNBx3GINIug&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=JRJvXsnGcDE&list=PLM_w7N-7CinI9bKd5MwMzUyNBx3GINIug&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=JRJvXsnGcDE&list=PLM_w7N-7CinI9bKd5MwMzUyNBx3GINIug&index=3
https://espiehlg.senacrs.com.br/pdfViewer/219
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os procedimentos. 

 

[FECHAMENTO] O docente debate com os alunos sobre a 
responsabilidade do profissional no preenchimento da ficha de 
avaliação diagnóstica e solicita que os alunos façam os registros no 
capítulo do seu portfólio sobre “Modelagem dos fios”. 

 

[ENCAMINHAMENTO] O docente informa que a próxima aula será 
presencial e os alunos precisam trazer seus materiais e utensílios 
para realizar uma atividade prática. O docente irá solicitar que os 
alunos concluam seus registros no portfólio, assistam aos ODAs 
indicados e convidem um modelo para prática na próxima aula.  
 

19 (arquivo PDF). 

 

Aula 21 
Presencial       
 

[AQUECIMENTO] Os alunos apresentam os seus portfólios e 
dialogam sobre suas dúvidas até o momento e os vídeos assistidos 
no encaminhamento.  
 
[PREPARO PARA O ATENDIMENTO] O docente organiza os grupos 
para o atendimento dos modelos, dando orientações sobre os 
procedimentos a serem realizados. É importante que o docente 
relembre o desafio da situação de aprendizagem. 
 

[PRÁTICA ORIENTADA] Com seus conhecimentos prévios e as 
informações provenientes das demonstrações, os alunos iniciam o 
atendimento dos modelos e preenchem a ficha de avaliação 
diagnóstica capilar. Na sequência, o aluno deve higienizar e finalizar 
o cabelo, indicando os cuidados para manter os resultados. 

 

[FECHAMENTO] O docente debate com os alunos sobre a 
responsabilidade do profissional no preenchimento da ficha de 
avaliação diagnóstica e no modo de atendimento ao cliente. Em 
seguida, os alunos devem fazer os registros no portfólio. 

 

  

https://espiehlg.senacrs.com.br/pdfViewer/219
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[AVALIAÇÃO] Sugere-se que o docente faça um feedback verbal 
sobre a ficha de avaliação e avalie se os indicadores 3 e 4 dessa 
Unidade Curricular foram mobilizados.  

 

[ENCAMINHAMENTO] O docente deverá informar que a próxima 
aula será presencial e os alunos precisam trazer seus materiais e 
utensílios para realizar uma atividade prática.  

Aula 22  
Presencial       
 

[PESQUISA ORIENTADA] O docente solicita que os alunos 
pesquisem e selecionem o maior número de rostos com 
características marcantes (cabelo cacheado, liso, afro, com química, 
rostos quadrados, redondos, retangulares etc.). 
  
[EXPOSIÇÃO DIALOGADA] O docente organiza a exposição das fotos 
num mural virtual (sugere-se o Padlet). Ele deve estimular que os 
alunos observem pontos positivos e negativos dos penteados e 
rostos apresentados. Alguns critérios podem ser observados, como 
a falta de proporção e a falta de simetria. 
  
[ESTUDO DIRIGIDO] O docente apresenta o vídeo Visagismo: 
formatos de rostos e o ODA do ESPIE “Visagismo”. Em grupos, 
solicita que os alunos observem os formatos de rostos de colegas e 
o próprio rosto e comparem com as características apresentadas no 
vídeo, elaborando uma apresentação de todos os alunos. O docente 
pode formular algumas questões para provocar a análise e discussão 
do estudo. Os alunos podem fazer registros fotográficos e montar 
um mural virtual de todos os alunos.   
 
[APRESENTAÇÃO] Cada grupo tem a oportunidade de apresentar a 
análise das características uns dos outros, formando um painel. O 
docente analisa as apresentações e faz intervenções, ampliando o 
conhecimento da temática. Após as apresentações, o docente, junto 
com os alunos, pode classificar os formatos dos rostos e organizar 
por tipo.  

 
Recurso: 
Padlet: mural virtual. 
 
 
Vídeo: 
Visagismo: formatos de rostos –  
https://www.youtube.com/watch?v=mowP9
EAb-iA&list=PLM_w7N-
7CinKYmDMLr4SDtP3_b6PjUF9Z&index=3. 

 

ODA ESPIE:  

Visagismo (apostila em PDF com informações 
sobre visagismo) – 
https://espiehlg.senacrs.com.br/pdfViewer/2
1. 
 
ODAs Senac Recomenda:  
- Dicas de penteados para rosto quadrado –  
(https://www.youtube.com/watch?v=82sRB9
-XrZo&list=PLM_w7N-
7CinIhFVptl9Gk2NFGiI106LQp&index=3&ab_
channel=AbnerMatias. 
 
- Dicas de penteados para rosto redondo –  
https://www.youtube.com/watch?v=SvWvo

 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=mowP9EAb-iA&list=PLM_w7N-7CinKYmDMLr4SDtP3_b6PjUF9Z&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=mowP9EAb-iA&list=PLM_w7N-7CinKYmDMLr4SDtP3_b6PjUF9Z&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=mowP9EAb-iA&list=PLM_w7N-7CinKYmDMLr4SDtP3_b6PjUF9Z&index=3
https://espiehlg.senacrs.com.br/pdfViewer/21
https://espiehlg.senacrs.com.br/pdfViewer/21
https://www.youtube.com/watch?v=82sRB9-XrZo&list=PLM_w7N-7CinIhFVptl9Gk2NFGiI106LQp&index=3&ab_channel=AbnerMatias
https://www.youtube.com/watch?v=82sRB9-XrZo&list=PLM_w7N-7CinIhFVptl9Gk2NFGiI106LQp&index=3&ab_channel=AbnerMatias
https://www.youtube.com/watch?v=82sRB9-XrZo&list=PLM_w7N-7CinIhFVptl9Gk2NFGiI106LQp&index=3&ab_channel=AbnerMatias
https://www.youtube.com/watch?v=82sRB9-XrZo&list=PLM_w7N-7CinIhFVptl9Gk2NFGiI106LQp&index=3&ab_channel=AbnerMatias
https://www.youtube.com/watch?v=SvWvoOq8mcY&list=PLM_w7N-7CinIhFVptl9Gk2NFGiI106LQp&index=1&ab_channel=AbnerMatias
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[ESTUDO DIRIGIDO] Ainda em grupos, o docente pede que os alunos 
analisem os vídeos: Dicas de penteados para rosto quadrado, Dicas 
de penteados para rosto redondo e Dicas de penteados para rosto 
retangular e ajustem penteados aos rostos dos alunos. Em seguida, 
os alunos devem sugerir penteados para cada tipo de rosto 
organizado no painel e justificar suas escolhas. Ao final, os alunos 
são incentivados a fazer sínteses para compor seus portfólios. 
 
[ENCAMINHAMENTO] O docente solicita que os alunos pesquisem 
e levem para a próxima aula fotos de penteados de atores em 
diferentes papéis em que tiveram características físicas modificadas 
por conta da caracterização do personagem (ex.: Angelina Jolie, Jim 
Carey, Glenn Close etc.). O docente informa que a próxima aula será 
presencial e que os alunos precisam trazer seus materiais e 
utensílios para realizar uma atividade prática.  

Oq8mcY&list=PLM_w7N-
7CinIhFVptl9Gk2NFGiI106LQp&index=1&ab_
channel=AbnerMatias. 
 
- Dicas de penteados para rosto retangular –  
(https://www.youtube.com/watch?v=voYXfO
g-tnE&list=PLM_w7N-
7CinIhFVptl9Gk2NFGiI106LQp&index=2&ab_
channel=AbnerMatias. 

 

 

 

 

Aula 23 
Presencial       
 

[MAPA MENTAL] O docente solicita que os alunos apontem as 
transformações de cada ator nas fotos. Nesse momento, ele convida 
os alunos a refletirem sobre o que eles conhecem a respeito de 
simetria, o que já ouviram falar sobre isso – algumas perguntas 
elaboradas previamente podem ajudar no debate. Conforme a 
discussão avança, o docente pode elaborar um mapa mental 
relacionando conceitos e percepções. 
  
[EXPOSIÇÃO DIALOGADA] Com o mapa mental concluído, o 
docente debate com os alunos os conceitos de morfologia, simetria 
e proporção facial. Para isso, pode utilizar a apresentação de slides 
e os objetos de aprendizagem já trabalhados, incentivando os 
alunos a estabelecer uma relação com as imagens já apresentadas. 
O docente inicia uma reflexão sobre a importância do conhecimento 
de simetria facial para a elaboração de penteados e formatos de 
rostos, olhos, estrutura capilar, volumes etc. 
  

Vídeos sobre visagismo: 
- Noções de visagismo no penteado –  
https://www.youtube.com/watch?v=2RTib_P
kt0s. 
 
- Dicas para cortes de cabelo com visagismo - 
visagismo capilar by Claudia Yafo –  
https://www.youtube.com/watch?v=kyonJCx
kFrM. 
 

 

ODAs sobre proporção áurea: 

- Donald no País da Matemágica –  

https://www.youtube.com/watch?v=wbftu0
93Yqk. 

 

- Proporção áurea: entenda a matemática 

 

https://www.youtube.com/watch?v=SvWvoOq8mcY&list=PLM_w7N-7CinIhFVptl9Gk2NFGiI106LQp&index=1&ab_channel=AbnerMatias
https://www.youtube.com/watch?v=SvWvoOq8mcY&list=PLM_w7N-7CinIhFVptl9Gk2NFGiI106LQp&index=1&ab_channel=AbnerMatias
https://www.youtube.com/watch?v=SvWvoOq8mcY&list=PLM_w7N-7CinIhFVptl9Gk2NFGiI106LQp&index=1&ab_channel=AbnerMatias
https://www.youtube.com/watch?v=voYXfOg-tnE&list=PLM_w7N-7CinIhFVptl9Gk2NFGiI106LQp&index=2&ab_channel=AbnerMatias
https://www.youtube.com/watch?v=voYXfOg-tnE&list=PLM_w7N-7CinIhFVptl9Gk2NFGiI106LQp&index=2&ab_channel=AbnerMatias
https://www.youtube.com/watch?v=voYXfOg-tnE&list=PLM_w7N-7CinIhFVptl9Gk2NFGiI106LQp&index=2&ab_channel=AbnerMatias
https://www.youtube.com/watch?v=voYXfOg-tnE&list=PLM_w7N-7CinIhFVptl9Gk2NFGiI106LQp&index=2&ab_channel=AbnerMatias
https://www.youtube.com/watch?v=2RTib_Pkt0s
https://www.youtube.com/watch?v=2RTib_Pkt0s
https://www.youtube.com/watch?v=kyonJCxkFrM
https://www.youtube.com/watch?v=kyonJCxkFrM
https://www.youtube.com/watch?v=wbftu093Yqk
https://www.youtube.com/watch?v=wbftu093Yqk
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[EXERCICIO PRÁTICO] o docente retoma a análise das imagens dos 
atores selecionadas pelos alunos e solicita que identifiquem as 
proporções e a simetria. Em seguida, devem sugerir novos 
penteados e comunicar como fariam. 
 
[DEMONSTRAÇÃO] O docente fará demonstração das técnicas de 
eriçar, enrolar, desfiar, modelagem utilizando equipamentos (baby 
liss, prancha etc.) em cabeças de manequins.  
 
[PRÁTICA ORIENTADA] Em seguida, os alunos devem simular o 
atendimento completo de uma cliente, fazendo os procedimentos 
necessários de lavagem, massagem e modelagem dos fios. Os alunos 
devem praticar em cabeças de bonecas ou entre os próprios alunos 
as técnicas demonstradas. 
 

[ENCAMINHAMENTO] O docente informa que a próxima aula será 
presencial e que os alunos precisam trazer seus materiais e 
utensílios para realizar uma atividade prática. O docente pode 
solicitar que os alunos assistam a desfiles de moda e façam registros 
no portfólio sobre os penteados utilizados.  
 

por trás da beleza –  
https://clinicadepele.com.br/blog/proporcao
-aurea/. 

 

- Proporção áurea pode ser observada em 
qualquer ser vivo –  

https://globoplay.globo.com/v/5755403/. 

 

- Matemática da beleza - proporção Áurea | 
Dr. Otávio Macedo –  

https://www.youtube.com/watch?v=_TzmM
Qm4FVQ. 
 
 

Observações:  
 
 

 

 

Situação de Aprendizagem 3:  Penteado para passarela 
Carga horária prevista: 28h 

Número de aulas: 7 

O docente deve elaborar um desafio tendo por contexto os fazeres e problemáticas comuns às situações de higienizar e modelar os cabelos. Nesse 
desafio, os alunos são incentivados a executar os fazeres previstos nos indicadores, analisar, debater e propor soluções para problemas que envolvem 
a realização de procedimentos de penteados.  
  
Entre as funções do cabeleireiro, destaca-se a realização de penteados, utilizando as técnicas básicas de acordo com as características da face e do 
cabelo do cliente.  A situação de aprendizagem, portanto, mobilizará elementos de competência relacionados ao indicador 5 desta Unidade Curricular, 

https://clinicadepele.com.br/blog/proporcao-aurea/
https://clinicadepele.com.br/blog/proporcao-aurea/
https://globoplay.globo.com/v/5755403/
https://www.youtube.com/watch?v=_TzmMQm4FVQ
https://www.youtube.com/watch?v=_TzmMQm4FVQ
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que contribuirão para a vivência, análise e resolução das problemáticas apresentadas. 
  

Considerando que, além de apresentar diversas tendências de vestuário, os desfiles de moda revelam as inovações do segmento de beleza, 
especialmente no que diz respeito aos penteados, que podem servir de inspiração para os alunos do curso de Cabeleireiro, o docente deverá propor o 
seguinte desafio aos alunos:   

Montagem de um penteado – coque bola ou trança – para um desfile de moda. Para a realização das atividades, deverá ser levado em consideração o 
contexto do evento: o tema, o local e a hora em que será realizado o desfile. 

 

Inicialmente, os alunos devem ser desafiados a montar um penteado utilizando seus conhecimentos e práticas prévios sobre o tema. Na sequência, a 
partir dos penteados elaborados, 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 faça relações entre o que foi realizado e o indicador e os elementos de 
competência, sempre relacionando os tipos de técnicas adequados para a execução dos penteados escolhidos e os produtos necessários para o bom 
resultado. 

Indicadores 

 

5. Realiza procedimentos de penteado, utilizando técnicas básicas de acordo com as características da face e do cabelo do cliente. 

 

Elementos 

Conhecimentos 

• Visagismo aplicado a modelagem e penteados: 
estrutura da cabeça, geometria do rosto, cor de 
pele, formato de olhos, boca, nariz e 
sobrancelhas;  

• Técnicas de penteados: preso, semipreso e 
solto. 

Habilidades 

• Elaborar e modelar penteados; 

• Trabalhar em equipe multiprofissional;  

• Manusear com desenvoltura os instrumentos 
e materiais;  

• Comunicar-se com clareza e objetividade;  

• Interpretar informações e orientações de 
rótulos de produtos. 

Atitudes/Valores 

• Respeito e cordialidade no relacionamento 
com o cliente; 

• Cuidado no manuseio dos cabelos e do couro 
cabeludo; 

• Criatividade na modelagem dos cabelos; 

• Cumprimento das normas de saúde e 
segurança; 

• Comprometimento com o trabalho em 
equipe; 

• Parcimônia na utilização de recursos. 
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Aula Atividades  ODAs ou estratégias metodológicas Registro de 
participação 

Aula 24 
Presencial       
 

[AQUECIMENTO] O docente elabora junto com os alunos um 
mapa mental com as ideias de conhecimentos prévios dos 
alunos em relação a penteados de desfile de moda e as 
principais características envolvidas na criação dos penteados.  

 
[PRÁTICA ORIENTADA] Os alunos são convidados a elaborar 
um penteado em modelo e/ou manequim de treinamento, 
utilizando materiais, instrumentos, equipamentos e produtos 
adequados.  
 
[DEBATE] Após a elaboração, o docente realiza alguns 
questionamentos: você usou alguma técnica específica? Se 
sim, por que a escolheu? Como você acha que o resultado 
poderia melhorar? O docente deve solicitar que os alunos 
façam fotos para registrar os penteados que realizaram. 
 
[EXPOSIÇÃO DIALOGADA] O docente, com base nas práticas 
apresentadas pelos alunos, amplia o entendimento e 
apresenta técnicas que podem ter sido adotadas nos desfiles 
identificados ou nas modelos que tiveram penteados feitos 
em aula.  
 

[PRÁTICA ORIENTADA] Após apresentação de técnicas (o 
docente pode apresentar alguns vídeos), os alunos são 
convidados a retornar e melhorar os penteados iniciais. 
 
[ENCAMINHAMENTO] O docente informa que a próxima aula 
será presencial e solicita que os alunos realizem uma pesquisa 
sobre diferentes penteados que foram destaque nos 

 
 
 
 
 
 
Recursos: 
Edupulses/Mentimenter. 
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principais eventos de moda. Eles deverão postar as imagens 
no ambiente virtual, pois serão utilizadas nas atividades da 
próxima aula.  
 

Aula 25 
Presencial       
 

[AQUECIMENTO] O docente apresenta exemplos de 
penteados selecionados dentre as imagens postadas pelos 
alunos e comenta as técnicas utilizadas. Caso alguma técnica 
importante não esteja nas imagens dos alunos, o docente 
poderá complementar e apresentar outras imagens. Nesse 
momento, o docente apresenta o desafio da situação de 
aprendizagem: montagem de um penteado – coque bola ou 
trança – para um desfile de moda. Para a realização das 
atividades, deverá ser levado em consideração o contexto do 
evento: o tema, o local e a hora em que será realizado o desfile. 
 
[PESQUISA ORIENTADA] O docente incentiva os alunos a 
explorarem o ODA sobre tranças. Os alunos deverão analisar 
os dados coletados na pesquisa dos penteados de desfiles à luz 
das informações do vídeo, relacionando as características dos 
penteados ao contexto do desfile de moda, e registrar no seu 
portfólio, agora com o capítulo “Penteados”. 

 
[PRÁTICA ORIENTADA] O docente solicita que os alunos 
selecionem um tipo de trança e executem no cabelo de um 
colega ou manequim, o aluno deve observar os passos e tirar 
as dúvidas com o docente.  
 
[DEMONSTRAÇÃO] O docente faz uma demonstração de um 
tipo de trança considerada mais complexa pelos alunos, com 
um passo a passo.  
 
[PRÁTICA ORIENTADA] O docente solicita que os alunos 
retornem aos manequins e melhorem a técnica inicial, 

 

 

 

 

ODA ESPIE:  

Higienização e modelagem dos cabelos –  

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

 

ODAs ESPIE sobre tranças: 

Histórico sobre a realização de tranças e trança 
convencional, trança grega, trança romana, 
trança embutida lateral, trança inversa ou alto 
relevo, trança S, trança cascata, trança escama 
de peixe, trança para homens, trança tiara. 

 
 
 
 
 
 

https://espiehlg.senacrs.com.br/pdfViewer/219
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acompanha os procedimentos e orienta os alunos. Em seguida, 
deve solicitar que os alunos registrem seus trabalhos por meio 
de fotos para o seu portfólio. 
 
[ENCAMINHAMENTO] O docente informa que a próxima aula 
será presencial e solicita que os alunos realizem uma pesquisa 
sobre diferentes penteados: preso, semipeso e solto. Eles 
deverão postar as imagens no ambiente virtual, pois serão 
utilizadas nas atividades da próxima aula.  

Aula 26 
Presencial       
 
 
 
 
 
 
 
 
 

[PRÁTICA ORIENTADA] O docente propõe que o aluno escolha 
para elaboração um dos tipos de penteado (preso, semipreso 
ou solto) vistos nos vídeos pesquisados. Deve acompanhar a 
execução e orientar os procedimentos, quando necessário.  
O docente deverá questionar o aluno sobre a técnica utilizada, 
principais facilidades e dificuldades encontradas na execução 
do penteado e as possíveis melhorias.  
 
[DEMONSTRAÇÃO] O docente elabora um penteado 
utilizando uma técnica específica (preso, semipreso e solto). O 
docente comenta sobre os materiais utilizados (característica, 
validade, função, quantidade, qualidade e formas de 
descarte). Sugere-se utilizar vídeos de outros tipos de 
penteados.  
 
[PRÁTICA ORIENTADA] Após a demonstração, o docente 
solicita que os alunos retornem aos manequins e melhorem a 
técnica inicial. O docente acompanha os procedimentos e 
orienta os alunos. Em seguida, deve solicitar que os alunos 
registrem seus trabalhos por meio de fotos para o seu 
portfólio. 
 
[ENCAMINHAMENTO] O docente informa que a próxima aula 
será não presencial síncrona. Os alunos deverão assistir aos 

 

ODAs ESPIE – Higienização e modelagem dos 
cabelos: 

- Coque bola; 

- Penteado preso na lateral; 

- Trança invertida com coque; 

- Penteado bonequinha de luxo; 

- Coque banana; 

- Cachos definidos com leve preso na lateral; 

- Moicano com trança lateral. 
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ODAs sobre penteados postados no ambiente virtual.  
 

Aula 27 
Não presencial 
(síncrona) 

[AQUECIMENTO] O docente questiona aos alunos sobre as 
variações existentes entre os diversos tipos de penteados 
propostos em um desfile de moda, relacionando-os com os 
ODAs sobre penteados assistidos pelos alunos no 
encaminhamento da aula anterior. Na sequência, o docente 
levanta os questionamentos sobre as características dos 
penteados nos eventos de moda. 

O docente deve selecionar temas de desfile de moda e elaborar 
orientações sobre os penteados, simulando uma solicitação 
feita por um cliente. 
 
[PRÁTICA DE PROJETO] O docente apresenta novamente o 
desafio da situação de aprendizagem. Divididos em equipes, os 
alunos irão pesquisar penteados para desfiles de moda (cada 
equipe receberá um tema de desfile e orientações sobre os 
penteados, simulando uma solicitação feita por um cliente). Os 
clientes são os designers e produtores do desfile. O docente 
disponibiliza também a descrição das características físicas das 
modelos, principalmente dos rostos. Ao realizar a pesquisa 
online, os grupos devem identificar os penteados mais 
adequados para cada tipo de evento, assim como para cada 
tipo de cliente (estrutura da cabeça, geometria do rosto, cor 
de pele, formato de olhos, boca, nariz e sobrancelhas).  
 
[ORIENTAÇÕES DO DOCENTE] O docente comenta sobre a 
importância do atendimento ao cliente para a escolha 
adequada do penteado, considerando o contexto do evento e 
o desejo do cliente.  
 

 

 

 
 

 

Postagem 
no ambiente 
virtual do 
resultado da 
pesquisa e da 
justificativa da 
escolha do 
penteado.  
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[FECHAMENTO] Os alunos devem postar no ambiente virtual 
o resultado da pesquisa e a justificativa completa da escolha 
do penteado, embasado nas recomendações de viabilidade, 
alinhadas à proposta temática de cada elaboração. Se possível, 
utilizar a ficha de análise do cliente com as premissas do 
visagismo desenvolvido em aulas anteriores. 
 

[ENCAMINHAMENTO] O docente deverá informar que a 
próxima aula será presencial e os alunos precisam trazer seus 
materiais e utensílios para realizar uma atividade prática. 
Recomenda-se que os alunos levem seus modelos e que sejam 
o mais próximo possível dos projetos elaborados, pois os 
mesmos deverão ser executados.  

Aula 28 
Presencial       
 
 

[PRÁTICA DE PROJETO] Os alunos irão executar penteados 
para desfiles de moda de acordo com os temas indicados pelo 
docente (cada grupo de alunos já terá recebido um tema de 
desfile de moda e orientações sobre os penteados, simulando 
uma solicitação feita por um cliente – designers e produtores 
do desfile). 
 
[ORIENTAÇÃO DOCENTE] O docente deve solicitar que os 
alunos façam fotos para registrar os penteados que realizaram 
e comparar com os realizados na primeira aula, identificando 
os progressos nas técnicas. 
 
[FECHAMENTO] O docente deve acompanhar a execução e 
orientar os procedimentos quando necessário. Deverá 
questionar as técnicas utilizadas, principais facilidades e 
dificuldades encontradas na execução do penteado e as 
possíveis melhorias, os alunos então farão as correções no 
projeto apontando os itens no documento.  
 

[ENCAMINHAMENTO] O docente deverá informar que a 
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próxima aula será presencial e os alunos precisam trazer seus 
materiais e utensílios para realizar uma atividade prática. 
Recomenda-se que os alunos levem seus modelos para 
execução dos penteados.  

 

Aula 29 
Presencial       
 

[PRÁTICA DE PROJETO] Os alunos irão executar penteados 
para desfiles de moda de acordo com os temas direcionados 
pelo docente. 
 
[ORIENTAÇÃO DOCENTE] O docente deve solicitar que os 
alunos façam fotos para registrar os penteados que realizaram 
e comparar com os realizados na primeira aula, identificando 
os progressos nas técnicas. 
 
[FECHAMENTO] O docente deve acompanhar a execução e 
orientar os procedimentos quando necessário. Deverá 
questionar as técnicas utilizadas, principais facilidades e 
dificuldades encontradas na execução do penteado e as 
possíveis melhorias, os alunos então farão as correções no 
projeto apontando os itens no documento.  
 

[ENCAMINHAMENTO] O docente deverá informar que a 
próxima aula será presencial e que os alunos deverão trazer 
seus portfólios, com destaque para as técnicas nas quais ainda 
têm dificuldade, pontuando a fragilidade para exercitar na 
próxima aula. 

 

  

Aula 30 
Presencial       
 

[AQUECIMENTO] Os alunos apresentam suas dificuldades e o 
docente pode orientar os caminhos para a superação ou 
aperfeiçoamento da técnica apontada pelo aluno.  
 
[PRÁTICA ORIENTADA] O docente orienta a técnica livre para 
alunos desenvolverem habilidades baseadas nas dificuldades 
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mapeadas nos portfólios. Os alunos devem registar o 
penteado realizado (passo a passo, antes e depois) para 
enriquecer o portfólio. 
 
[FECHAMENTO] Como síntese do processo de aprendizagem, 
o docente pode solicitar aos alunos que resgatem o primeiro 
capítulo do portfólio digital (iniciado na primeira situação de 
aprendizagem) e acrescentem os registros das imagens e 
técnicas utilizadas nessa última situação de aprendizagem da 
dessa Unidade Curricular.  

Deve constar no portfólio a descrição das características da 
face e do cabelo dos modelos. 

Esse portfólio pode ser enriquecido durante o 
desenvolvimento de outras unidades curriculares.   
 
[AVALIAÇÃO] Posteriormente, o docente deverá analisar os 
portfólios e fazer a complementação das informações, quando 
necessário. 

Observações:  
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UC 3: Hidratar e reconstruir os fios de cabelo CH: 60 
 

Situação de Aprendizagem 1:  Anamnese capilar e seleção de produtos e equipamentos/utensílios 
Carga horária prevista: 16h 

Número de aulas: 4 

A situação de aprendizagem tem como objetivo proporcionar aos alunos vivências e situações em que eles façam a anamnese correta dos fios, 
selecionando o produto adequado e a técnica a ser trabalhada.  

O seguinte contexto pode ser apresentado:  

Entre as funções do cabeleireiro, pode-se citar o cuidado da saúde da haste capilar e a reparação de possíveis danos ocorridos em processos químicos.  
Para que o profissional execute com excelência as técnicas de hidratação e reconstrução capilar, é preciso fazer a correta análise capilar e entender 
como os produtos atuam nos fios, para que se possa fazer a seleção adequada de produtos para hidratação e reconstrução.  

 

Diante desse contexto, os alunos são incentivados a executar os fazeres profissionais com base na análise, no debate e na busca de soluções para os 
problemas apresentados, mobilizando os seguintes elementos de competências: anamnese do couro cabeludo e haste capilar, leitura e interpretação 
de rótulos, conhecimento dos princípios ativos, conhecimento da fisiologia capilar (proteínas, lipídios aminoácidos e pH) e técnicas de aplicação da 
hidratação e reconstrução.  

 

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

Indicadores 

 
1. Avalia a estrutura capilar e o couro cabeludo para definição de produtos e procedimentos a serem realizados; 
2. Seleciona produtos, equipamentos e instrumentos com base na avaliação do cabelo e no procedimento a ser realizado. 
 

Elementos 

Conhecimentos 

• Promoção da saúde e prevenção de 
agravos: definições, impactos e formas 
de promoção da saúde, bem como de 

Habilidades 

• Organizar materiais, produtos e 
equipamentos; 

Atitudes/Valores 
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prevenção de agravos à saúde do cliente 
e do profissional; 

• Materiais, instrumentos, equipamentos 
e produtos para hidratação e 
reconstrução capilar: característica, 
validade, função, quantidade, qualidade 
e formas de descarte; 

• Avaliação da estrutura capilar e couro 
cabeludo: propriedades do cabelo (pH, 
ciclos de crescimento, tipos de cabelo, 
queda de cabelos, taxas de crescimento, 
densidade do cabelo e textura capilar); 

• Fisiologia, bioquímica e estrutura do fio: 
aminoácidos, proteínas e lipídeos; 

• Cosmetologia para hidratação e 
reconstrução capilar: produtos, 
composição química, compatibilidade e 
utilização. 

• Realizar avaliação da estrutura capilar e 
do couro cabeludo; 

• Interpretar informações e orientações 
de rótulos de produtos; 

• Manusear instrumentos e materiais de 
cabeleireiros; 

• Manter a limpeza e a organização do 
local de trabalho; 

• Trabalhar em equipe multiprofissional; 

• Comunicar-se com clareza e 
objetividade. 

 

• 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. 

 

 

 

 
Aula Atividades  ODAs ou estratégias metodológicas Registro de 

participação 

Aula 31 
Não presencial 
(síncrona) 
 

[AQUECIMENTO] O docente pode retomar e debater com os 

alunos os principais pontos sobre análise capilar – tema 

abordado na UC 2 –, resgatando as problemáticas comuns às 

técnicas de hidratação e reconstrução capilar. Deve-se destacar 

os conhecimentos necessários para entender como os produtos 

atuam nos fios e a necessidade específica de cada condição 

capilar. 

Recurso: 

https://www.mindmeister.com/    

 

ODAs Senac Recomenda:  

- Avaliação capilar –  

https://youtu.be/P9prsN6IDgo?list=PLM_w7N-

7CinLA6Rc6GmXTh77R-SVhe7dQ. 

Postagem no 
ambiente 
virtual do 
mapa 
mental e da 
ficha de 
anamnese. 

https://www.mindmeister.com/
https://youtu.be/P9prsN6IDgo?list=PLM_w7N-7CinLA6Rc6GmXTh77R-SVhe7dQ
https://youtu.be/P9prsN6IDgo?list=PLM_w7N-7CinLA6Rc6GmXTh77R-SVhe7dQ
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[MAPA MENTAL] O docente solicita que os alunos, organizados 

em grupo de três, elaborem um mapa mental para organizar o 

processo de análise capilar (pode-se sugerir o uso do recurso 

digital de mapa mental online Mindmeister). Em seguida, os 

grupos apresentam seus resultados.   

 

[EXIBIÇÃO DE VÍDEO] O docente exibe os vídeos Avaliação 

capilar e Hidratação, nutrição e reconstrução, qual a diferença? 

– disponíveis no canal Senac Recomenda – e propõe um diálogo 

articulando os principais pontos abordados nos vídeos com os 

resultados do mapa mental elaborado pelos alunos. O docente 

pode aprofundar o tema, esclarecer eventuais dúvidas e 

reforçar a importância da avaliação capilar para o bom 

resultado da hidratação e reconstrução capilar. 

 

[ELABORAÇÃO DE FICHA] Os alunos devem elaborar, em 

conjunto, uma ficha de anamnese (pode-se utilizar Word Online 

ou formulário eletrônico). Para levantar os itens que devem 

constar na ficha, os alunos podem pesquisar na internet e 

retomar aulas anteriores. Informe que essa ferramenta será 

utilizada ao longo da UC.  

 

[EXPOSIÇÃO DIALOGADA] A partir dos apontamentos feitos 

pelos alunos no decorrer das atividades (mapa mental e ficha 

de anamnese), o docente aborda o uso correto da ficha de 

anamnese e demais aspectos relacionados.  

 

[FECHAMENTO] O docente faz orientações sobre as atividades 

das próximas aulas, indicando que os próximos encontros serão 

assíncronos e os alunos devem consultar o vídeo de orientação 

 

- Hidratação, nutrição e reconstrução, qual a 

diferença? – 

https://youtu.be/sCV1seCWYPE?list=PLM_w7N-

7CinK2l0iX3GrYxpeJ4asULPK7. 

 

 

https://youtu.be/sCV1seCWYPE?list=PLM_w7N-7CinK2l0iX3GrYxpeJ4asULPK7
https://youtu.be/sCV1seCWYPE?list=PLM_w7N-7CinK2l0iX3GrYxpeJ4asULPK7
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disponível no ambiente virtual. O docente deverá gravar um 

vídeo de orientação para a próxima aula e disponibilizar no 

ambiente virtual. 

Aula 32 
Não presencial 
(assíncrona) 
 

[AQUECIMENTO] O aluno deve assistir ao vídeo disponibilizado 

pelo docente no ambiente virtual, no qual constam as 

orientações para a atividade de gravação do vídeo sobre 

avaliação capilar. 

 

[GRAVAÇÃO DE VÍDEO – ANÁLISE CAPILAR] Os alunos devem 

utilizar o celular para gravar um vídeo em que realizam a análise 

capilar de um modelo na sua residência. Para tanto, o docente 

pode sugerir que revejam o vídeo Avaliação capilar, do Senac 

Recomenda. 

 

[PESQUISA] Posteriormente, os alunos devem elaborar uma 

pesquisa sobre tipos de cabelo, porosidade, maciez, densidade 

capilar e textura. O registro da pesquisa pode ser feito no Sway, 

com uso de imagens.  

 

[REVISÃO DO VÍDEO] Com base na pesquisa e estudo, os alunos 

devem rever o vídeo gravado e fazer uma análise crítica do 

processo, registrando os pontos observados: tipo de cabelo, 

porosidade, maciez, densidade capilar, couro cabeludo e 

textura. Em seguida, devem postar o vídeo e o registro da 

análise do vídeo no ambiente virtual.  

 

[ENCAMINHAMENTO] O docente deve deixar registrado que a 

próxima aula será não presencial e assíncrona. O docente 

deverá gravar um vídeo de orientação para próxima aula e 

disponibilizar no ambiente virtual. 

ODA Senac Recomenda:  

- Avaliação Capilar 

https://youtu.be/P9prsN6IDgo?list=PLM_w7N-

7CinLA6Rc6GmXTh77R-SVhe7dQ. 

 

 

Recurso: 

Sway - sway.office.com 

 

Postagem 
no ambiente 
virtual do 
resultado da 
pesquisa no 
Sway; do 
vídeo sobre 
análise 
capilar e 
registro da 
análise 
crítica do 
vídeo. 

Aula 33 [AQUECIMENTO] O aluno deverá assistir ao vídeo ODA ESPIE: Postagem no 

https://youtu.be/P9prsN6IDgo?list=PLM_w7N-7CinLA6Rc6GmXTh77R-SVhe7dQ
https://youtu.be/P9prsN6IDgo?list=PLM_w7N-7CinLA6Rc6GmXTh77R-SVhe7dQ
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Não presencial 
(assíncrona) 
 

disponibilizado pelo docente no ambiente virtual sobre a 

importância de conhecer a composição dos produtos para não 

causar danos ao cabelo.   

 

[ANÁLISE DE PRODUTOS] Os alunos devem escolher três 

produtos de hidratação ou reconstrução capilar que possuam 

em casa (ou pesquisar na internet) e estudar os ingredientes, 

associando-os ao que foi apresentado no vídeo gravado pelo 

docente.  Com isso, devem: a) analisar a composição; b) analisar 

as funções; c) localizar o princípio ativo. No registro da análise 

deve constar também a imagem do rótulo do produto. Esse 

documento deve ser postado no ambiente virtual. 

 

[ESTUDO DIRIGIDO] Os alunos devem fazer a leitura do ODA 

“Hidratar e reconstruir os fios de cabelo” (p. 8 a 19). O docente 

pode preparar algumas perguntas para orientar o estudo e as 

respostas podem constar no registro que teve início com a 

análise dos produtos. Os alunos também podem fazer a análise 

do vídeo Hidratação, nutrição e reconstrução, qual a 

diferença?”, do Senac Recomenda. 

 

[ENCAMINHAMENTO] O docente deve deixar registrado que a 

próxima aula será presencial. 

Hidratar e reconstruir os fios de cabelo –   

https://espiehlg.senacrs.com.br/pdfViewer/220. 

 

ODA Senac Recomenda: 

Hidratação, nutrição e reconstrução, qual a 

diferença? –  

https://youtu.be/sCV1seCWYPE?list=PLM_w7N-

7CinK2l0iX3GrYxpeJ4asULPK7. 

 

 

ambiente 
virtual do 
registro da 
análise dos 
produtos com 
foto. 

Aula 34  
Presencial       
 

[AQUECIMENTO] O docente retoma os principais pontos 
abordados nos vídeos exibidos na aula 31 e faz a 
contextualização do conteúdo, questionando os alunos sobre 
os desafios encontrados ao realizar a análise capilar. 
 
[SIMULAÇÃO – ANÁLISE CAPILAR] Com a ficha de anamnese 
elaborada pelos alunos na aula 31 (o docente deverá trazer 
impressa a ficha de anamnese), os alunos devem realizar a 
análise capilar um do outro. Após as apresentações, o docente 

 

ODA Senac Recomenda:  

Hidratação, nutrição e reconstrução, qual a 

diferença?  –

https://youtu.be/sCV1seCWYPE?list=PLM_w7N-

7CinK2l0iX3GrYxpeJ4asULPK7. 

 

 

https://espiehlg.senacrs.com.br/pdfViewer/220
https://youtu.be/sCV1seCWYPE?list=PLM_w7N-7CinK2l0iX3GrYxpeJ4asULPK7
https://youtu.be/sCV1seCWYPE?list=PLM_w7N-7CinK2l0iX3GrYxpeJ4asULPK7
https://youtu.be/sCV1seCWYPE?list=PLM_w7N-7CinK2l0iX3GrYxpeJ4asULPK7
https://youtu.be/sCV1seCWYPE?list=PLM_w7N-7CinK2l0iX3GrYxpeJ4asULPK7
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comenta os principais equívocos e dificuldades.  
 
[DISCUSSÃO EM GRUPO] O docente pode distribuir por grupo 
de alunos os principais erros que costumam ocorrer na análise 
capilar e pedir para que discutam as possíveis soluções, 
corrigindo eventuais equívocos na análise que fizeram na 
simulação. 
 
[SELEÇÃO DE PRODUTOS] O docente apresenta os produtos 
disponíveis no laboratório de prática para hidratação e 
reconstrução capilar. Com base nos resultados da análise 
capilar, os alunos devem selecionar os produtos e justificar a 
escolha para realizar o procedimento, de acordo com os 
princípios ativos, características e ação. O docente pode 
complementar a fala dos alunos e fazer eventuais correções. 
Em seguida, os alunos devem indicar qual o tratamento ideal 
para hidratação e/ou reconstrução, a ser realizado na aula 36 
(presencial). 

Observações:  

Situação de Aprendizagem 2:  Técnicas de aplicação de hidratação ou reconstrução 
Carga horária prevista: 16h 

Número de 
aulas: 4 

Após vivenciar situações relacionadas à avaliação da estrutura capilar e do couro cabeludo, os alunos irão utilizar técnicas de hidratação dos cabelos e 
técnicas de reconstrução capilar. 

Nesta situação de aprendizagem, o docente deve abordar os processos de hidratação e reconstrução para o cabelo. Deve-se reforçar a importância de 
interpretar as informações e orientações de rótulos de produtos e identificar o ativo cosmético mais adequado para cada procedimento. Deve-se 
também abordar a quantidade ideal de produto a ser utilizada em cada procedimento, lembrando que esse fator tem que ser considerado no cálculo 
de valores dos serviços prestados. 

 

Durante as atividades, os alunos devem ser orientados acerca de como manter a limpeza e a organização dos materiais, produtos e equipamentos, 
assim como sobre o descarte correto dos resíduos de produtos cosméticos.  
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É fundamental estimular e reforçar a importância do trabalho em equipe, do processo de comunicação e do relacionamento com o cliente. 

 

Indicadores 

 
3. Aplica hidratante com base na recomendação do fabricante e na avaliação da estrutura capilar e do couro cabeludo; 
4. Aplica reconstrutor capilar com base na avaliação da estrutura capilar e do couro cabeludo, conforme recomendação do fabricante; 

5. Orienta o cliente quanto aos cuidados a serem adotados após os procedimentos de hidratação ou reconstrução capilar, conforme indicações do 
fabricante. 

 

Elementos 

Conhecimentos 

• Promoção da saúde e prevenção de 
agravos: definições, impactos e formas 
de promoção da saúde, bem como de 
prevenção de agravos à saúde do 
cliente e do profissional; 

• Materiais, instrumentos, equipamentos 
e produtos para hidratação e 
reconstrução capilar: característica, 
validade, função, quantidade, qualidade 
e formas de descarte; 

• Avaliação da estrutura capilar e couro 
cabeludo: propriedades do cabelo (pH, 
ciclos de crescimento, tipos de cabelo, 
queda de cabelos, taxas de 
crescimento, densidade do cabelo e 
textura capilar); 

• Fisiologia, bioquímica e estrutura do fio: 
aminoácidos, proteínas e lipídeos; 

• Cosmetologia para hidratação e 

Habilidades 

• Organizar materiais, produtos e 
equipamentos; 

• Realizar avaliação da estrutura capilar e 
do couro cabeludo; 

• Interpretar informações e orientações 
de rótulos de produtos; 

• Calcular valores dos procedimentos e 
quantidades de produtos; 

• Manusear instrumentos e materiais de 
cabeleireiros. 

• Manter a limpeza e a organização do 
local de trabalho; 

• Trabalhar em equipe multiprofissional; 

• Comunicar-se com clareza e 
objetividade. 

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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reconstrução capilar: produtos, 
composição química, compatibilidade e 
utilização; 

• Técnicas de hidratação dos cabelos; 

• Técnicas de reconstrução capilar. 

 

 

Aula Atividades  ODAs ou estratégias metodológicas Registro de 
participação 

Aula 35  
Não presencial 
(assíncrona) 
 

[ESTUDO DE CASO] O docente disponibiliza um estudo de caso no 

ambiente virtual sobre reparação e cuidados com cabelos que 

passaram por processos químicos. Os alunos devem fazer o 

registro das características e necessidades desses fios na ficha de 

anamnese elaborada na aula 31. 

 

[CONSTRUÇÃO DE TABELA] Com base no estudo do ODA 

“Hidratar e reconstruir os fios de cabelo” (p. 20 a 23), disponível 

no Repositório ESPIE, os alunos devem elaborar uma tabela de 

ativos de hidratação, nutrição e reconstrução. Para essa 

atividade, podem também consultar outras fontes no Senac 

Recomenda e na Biblioteca Digital.  

Obs.: os alunos devem informar abaixo da tabela as fontes de 

pesquisa. 

 

[ELABORAÇÃO DE PROTOCOLO DE TRATAMENTO] Os alunos 
devem elaborar o protocolo de tratamento (passo a passo dos 
procedimentos) para o caso apresentado no início dessa aula 
(atividade ESTUDO DE CASO). Devem constar os produtos, os 
ativos (princípios ativos dos cosméticos, com suas características 
e sua ação) e os equipamentos/utensílios a serem utilizados para 
a execução da técnica. O resultado da análise do estudo de caso 

 

 

 

 

 

 

 

ODA ESPIE: 

Hidratar e reconstruir os fios de cabelo 

https://espiehlg.senacrs.com.br/pdfViewer/220. 

 

 

 

 

Postagem no 
ambiente 
virtual da 
ficha de 
anamnese 
preenchida 
com base no 
caso 
apresentado;  
tabela de 
produtos e 
protocolo de 
tratamento. 

https://espiehlg.senacrs.com.br/pdfViewer/220
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deve ser postado no ambiente virtual. Os alunos devem finalizar 
a ficha de anamnese com as orientações de cuidados após os 
procedimentos. 
Obs.: essa atividade pode contribuir para o desenvolvimento do 
projeto integrador. 

 

[ENCAMINHAMENTO] O docente deve deixar registrado que a 
próxima aula será presencial. 

Aula 36 
Presencial       
 

[AQUECIMENTO] O docente dá o feedback das atividades 
realizadas na aula anterior. Pode-se debater com os alunos sobre 
as impressões e principais dificuldades encontradas. 
 
[APLICAÇÃO DE HIDRATAÇÃO OU RECONSTRUÇÃO] O docente 
resgata a atividade [SIMULAÇÃO – ANÁLISE CAPILAR] realizada 
na aula 34 e questiona os alunos sobre qual é o tratamento ideal 
para o seu modelo. Em seguida, os alunos selecionam os produtos 
a serem utilizados no tratamento, assim como os instrumentos e 
equipamentos. O docente acompanha e orienta a seleção. Os 
alunos devem registrar o protocolo de tratamento na ficha de 
anamnese. 

Na sequência, os alunos realizam os procedimentos técnicos de 
aplicação de hidratação ou reconstrução no seu modelo ou entre 
eles. O docente orienta sobre a quantidade adequada de produto 
para o atendimento a cada modelo, seguindo as características 
do cabelo. O docente acompanha e orienta a execução da técnica.  
 
[FECHAMENTO] Após prática de hidratação ou reconstrução, em 
plenária, o docente lança questionamentos sobre as impressões 
do aluno, bem como suas dificuldades na realização da atividade. 
É o momento de realizar a autoavaliação, visando identificar boas 
práticas, pontos de melhoria e formas de contornar equívocos. 
 
[ENCAMINHAMENTO] O docente informa que a próxima aula 
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será presencial e que as duplas serão invertidas, para que todos 
possam executar a prática de hidratação ou reconstrução. 
 

Aula 37 
Presencial       
 

[AQUECIMENTO] O docente pede para que os alunos invertam as 
duplas e deem continuidade à prática realizada na aula anterior. 
 
[APLICAÇÃO DE HIDRATAÇÃO OU RECONSTRUÇÃO] O docente 
resgata a atividade SIMULAÇÃO – ANÁLISE CAPILAR, realizada na 
aula 34, e questiona os alunos sobre qual é o tratamento ideal 
para o seu modelo. Em seguida, os alunos selecionam os produtos 
a serem utilizados no tratamento, assim como os instrumentos e 
equipamentos. O docente acompanha e orienta a seleção. Os 
alunos devem registrar o protocolo de tratamento na ficha de 
anamnese. 

Na sequência, os alunos realizam os procedimentos técnicos de 
aplicação de hidratação ou reconstrução no seu modelo ou entre 
eles. O docente orienta sobre a quantidade adequada de produto 
para o atendimento a cada modelo, seguindo as características 
do cabelo. O docente acompanha e orienta a execução da técnica.  
 
[FECHAMENTO] Após prática de hidratação ou reconstrução, em 
plenária, o docente lança questionamentos sobre as impressões 
do aluno, bem como suas dificuldades na realização da atividade. 
É o momento de realizar a autoavaliação, visando identificar boas 
práticas, pontos de melhoria e formas de contornar equívocos. 
 
[CÁLCULO DE VALORES] O docente solicita a todos os alunos que 
calculem e apresentem o valor a ser cobrado pelo serviço 
realizado, de acordo com o preço e a quantidade de produto 
utilizado. O docente pode retomar essa temática já abordada na 
UC 1.  
 
[ENCAMINHAMENTO] O docente informa que a próxima aula 
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será presencial e que os alunos devem convidar um modelo para 
a aula (de preferência, um modelo para cada aluno). 

Aula 38  
Presencial       
 

[AQUECIMENTO] Os alunos são orientados a iniciar os 
procedimentos de organização do espaço de trabalho, 
selecionando os equipamentos necessários para a atividade 
prática. 
 
[PRÁTICA ORIENTADA] Os alunos recepcionam os modelos e 
realizam análise da estrutura capilar, registrando na ficha de 
anamnese as características capilares do modelo. Em seguida, 
informam ao docente sobre o procedimento a ser realizado – 
aplicação de hidratação ou reconstrução –, seguindo o protocolo 
de tratamento. 

Os alunos selecionam os produtos necessários e fracionam 
conforme a necessidade, com a orientação e intervenção do 
docente sempre que necessário. Para finalizar o atendimento, os 
alunos devem orientar o cliente com relação aos cuidados pós-
procedimento.  

O docente pode fazer anotações ressaltando avanços e pontos de 
atenção percebidos ao longo da prática profissional para dar o 
feedback ao final da aula. 
 
[AVALIAÇÃO] O docente dá o feedback da prática realizada, 
destacando os pontos de atenção e de melhoria, indicando 
pesquisas específicas para o aperfeiçoamento das técnicas. 
 
[ENCAMINHAMENTO] O docente informa que as aulas seguintes 
serão práticas e presenciais, com atendimento ao cliente. Será 
aberta agenda de atendimentos para a comunidade, o que 
permitirá ao aluno atender a diversos tipos de clientes. 
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Observações:  
 
 
 

 
 

 

Situação de Aprendizagem 3: Atividade prática em modelos: hidratação ou reconstrução 
Carga horária prevista: 28h 

Número de aulas: 7 

Após os alunos executarem as técnicas de aplicação de hidratação e reconstrução, os alunos devem realizar o atendimento ao público a fim de 
desenvolver o fazer profissional e mobilizar os elementos de competência referentes aos indicadores 1, 2, 3, 4 e 5 da Unidade Curricular 

 

Os atendimentos serão realizados em modelos externos. Durante as atividades práticas, o aluno deve organizar os materiais, produtos e equipamentos, 
realizar a avaliação da estrutura capilar e do couro cabeludo do cliente, interpretar informações e orientações de rótulos de produtos, manusear 
instrumentos e materiais de cabelereiro, aplicar as técnicas corretas em cada procedimento, manter a limpeza e organização do local de trabalho, 
comunicar-se com clareza e objetividade com o cliente e trabalhar em equipe. 

 

Ao longo dessa situação de aprendizagem, os alunos devem elaborar um portfólio com o registro fotográfico dos atendimentos e os respectivo 
protocolos de tratamento. 

 
Orientações para a prática de atendimento: os atendimentos devem ser de preferência individuais. Caso não haja modelos suficientes, pode-se 
realizar o atendimento em dupla, dividindo as etapas do procedimento. Nesse caso, as funções devem ser revesadas a cada atendimento, de forma 
que os alunos possam vivenciar todas as etapas. Todo o processo de atendimento será acompanhado pelo docente, que fará intervenções sempre 
que necessário. 

O docente deve orientar os alunos a também trazerem seus modelos ou manequins para treino, tendo em vista otimizar as vivências. 

 

Indicadores 

1. Avalia a estrutura capilar e o couro cabeludo para definição de produtos e procedimentos a serem realizados; 

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

3. Aplica hidratante com base na recomendação do fabricante e na avaliação da estrutura capilar e do couro cabeludo; 

4. Aplica reconstrutor capilar com base na avaliação da estrutura capilar e do couro cabeludo, conforme recomendação do fabricante; 

5. Orienta o cliente quanto aos cuidados a serem adotados após os procedimentos de hidratação ou reconstrução capilar, conforme indicações do 
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fabricante. 

 

Elementos 

Conhecimentos 

• Promoção da saúde e prevenção de 
agravos: definições, impactos e formas 
de promoção da saúde, bem como de 
prevenção de agravos à saúde do cliente 
e do profissional; 

• Materiais, instrumentos, equipamentos e 
produtos para hidratação e reconstrução 
capilar: característica, validade, função, 
quantidade, qualidade e formas de 
descarte; 

• Avaliação da estrutura capilar e couro 
cabeludo: propriedades do cabelo (pH, 
ciclos de crescimento, tipos de cabelo, 
queda de cabelos, taxas de crescimento, 
densidade do cabelo e textura capilar); 

• Fisiologia, bioquímica e estrutura do fio: 
aminoácidos, proteínas e lipídeos; 

• Cosmetologia para hidratação e 
reconstrução capilar: produtos, 
composição química, compatibilidade e 
utilização; 

• Técnicas de hidratação dos cabelos; 

• Técnicas de reconstrução capilar; 

Habilidades 

• Organizar materiais, produtos e 
equipamentos; 

• Realizar avaliação da estrutura capilar e 
do couro cabeludo; 

• Interpretar informações e orientações de 
rótulos de produtos; 

• Calcular valores dos procedimentos e 
quantidades de produtos; 

• Manusear instrumentos e materiais de 
cabeleireiros; 

• Manter a limpeza e a organização do local 
de trabalho; 

• Trabalhar em equipe multiprofissional; 

• Comunicar-se com clareza e 
objetividade. 

 

 

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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Aula Atividades  ODAs ou estratégias metodológicas Registro de 
participação 

Aula 39 
Presencial       
 

[ORIENTAÇÕES] O docente solicita aos alunos que registrem os 
atendimentos por foto ou vídeo curto para montagem de 
portfólio, lembrando que todos os procedimentos devem ser 
registrados com o consentimento do modelo. 

Para evitar constrangimentos, orienta-se, de preferência, 
fotografar apenas os cabelos, preservando a identidade dos 
modelos.  

O docente deve informar a plataforma a ser utilizada para que os 
alunos enviem as imagens e organizem suas fotos para compor o 
portfólio. 
 
[PREPARAÇÃO DO AMBIENTE DE TRABALHO] Os alunos 
organizam o ambiente de trabalho e selecionam os 
equipamentos necessários para a prática. 
 

[PRÁTICA DE ATENDIMENTO AO CLIENTE] Os alunos 
recepcionam os modelos e realizam análise da estrutura capilar, 
registrando na ficha de anamnese as características capilares do 
modelo. Em seguida, informam ao docente o procedimento a ser 
realizado – aplicação de hidratação ou reconstrução –, seguindo 
o protocolo de tratamento. 

Os alunos selecionam os produtos necessários e fracionam 
conforme a necessidade, com a orientação e intervenção do 
docente sempre que necessário. Para finalizar o atendimento, os 
alunos devem orientar o cliente com relação aos cuidados pós 
procedimento. 
  
Ao término, caso o cliente concorde, deve-se realizar registro 
fotográfico. 
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O docente acompanha a execução, orienta e fornece o feedback 
da prática de atendimento ao cliente. 
 
[ENCAMINHAMENTO] O docente informa que a próxima aula 
será presencial e que eles assistirão a uma palestra sobre 
produtos relacionados a hidratação e reconstrução capilar. 

Aula 40 
Presencial       
 

[PALESTRA] O docente convida representantes de marcas para 
demonstração de produtos de hidratação e reconstrução, com 
foco nos diferenciais da marca (princípios ativos, forma de 
aplicação, processo de compra).  
 
[ATIVIDADE PRÁTICA] Após a demonstração, os alunos realizam 
prática entre eles, utilizando os mesmos produtos e seguindo os 
mesmos critérios de análise capilar. 
 
[RELATÓRIO - DEMONSTRAÇÃO] Após a atividade prática, cada 
aluno fará um relatório de análise crítica sobre a demonstração, 
o produto escolhido, a forma de aplicação e o resultado obtido. 
O relatório deve ser entregue na próxima aula ou postado no 
ambiente virtual. 

Obs.: essa atividade pode contribuir para o desenvolvimento do 
projeto integrador. 

 
[ENCAMINHAMENTO] O docente informa que a próxima aula 
será presencial. 

  

Aula 41 
Presencial       
 

[PREPARAÇÃO DO AMBIENTE DE TRABALHO] Os alunos 
organizam o ambiente de trabalho e selecionam os 
equipamentos necessários para a prática. 
 
[PRÁTICA DE ATENDIMENTO AO CLIENTE] Os alunos 
recepcionam os modelos e realizam análise da estrutura capilar, 
registrando na ficha de anamnese as características capilares do 
modelo. Em seguida, informam ao docente o procedimento a ser 
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realizado – aplicação de hidratação ou reconstrução –, seguindo 
o protocolo de tratamento. 

Os alunos selecionam os produtos necessários e fracionam 
conforme a necessidade, com a orientação e intervenção do 
docente sempre que necessário. Para finalizar o atendimento, os 
alunos devem orientar o cliente com relação aos cuidados pós 
procedimento. 
  
Ao término, caso o cliente concorde, deve-se realizar registro 
fotográfico. 
 
O docente acompanha a execução, orienta e fornece o feedback 
da prática de atendimento ao cliente. 

Aula 42 
Presencial       
 

PREPARAÇÃO DO AMBIENTE DE TRABALHO] Os alunos 
organizam o ambiente de trabalho e selecionam os 
equipamentos necessários para a prática. 
 
[PRÁTICA DE ATENDIMENTO AO CLIENTE] Os alunos 
recepcionam os modelos e realizam análise da estrutura capilar, 
registrando na ficha de anamnese as características capilares do 
modelo. Em seguida, informam ao docente o procedimento a ser 
realizado – aplicação de hidratação ou reconstrução –, seguindo 
o protocolo de tratamento. 

Os alunos selecionam os produtos necessários e fracionam 
conforme a necessidade, com a orientação e intervenção do 
docente sempre que necessário. Para finalizar o atendimento, os 
alunos devem orientar o cliente com relação aos cuidados pós 
procedimento. 
  
Ao término, caso o cliente concorde, deve-se realizar registro 
fotográfico. 
 
O docente acompanha a execução, orienta e fornece feedback da 
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prática de atendimento ao cliente. 
 
[ENCAMINHAMENTO] O docente informa que a próxima aula 
será presencial e que eles assistirão a uma palestra sobre 
produtos relacionados a hidratação e reconstrução capilar. 
 

Aula 43 
Presencial       
 

[PALESTRA] O docente convida representantes de marcas para 
demonstração de produtos de hidratação e reconstrução, com 
foco nos diferenciais da marca (princípios ativos, forma de 
aplicação, processo de compra).  
 
[ATIVIDADE PRÁTICA] Após a demonstração, os alunos realizam 
prática entre eles, utilizando os mesmos produtos e seguindo os 
mesmos critérios de análise capilar. 
 
RELATÓRIO - DEMONSTRAÇÃO] Após a atividade prática, cada 
aluno fará um relatório de análise crítica sobre a demonstração, 
o produto escolhido, a forma de aplicação e o resultado obtido. 
O relatório deve ser entregue na próxima aula ou postado no 
ambiente virtual. 

Obs.: essa atividade pode contribuir para o desenvolvimento do 
projeto integrador. 

 
[ENCAMINHAMENTO] O docente informa que a próxima aula 
será presencial. 

  

Aula 44 
Presencial       
 

PREPARAÇÃO DO AMBIENTE DE TRABALHO] Os alunos 
organizam o ambiente de trabalho e selecionam os 
equipamentos necessários para a prática. 
 
[PRÁTICA DE ATENDIMENTO AO CLIENTE] Os alunos 
recepcionam os modelos e realizam análise da estrutura capilar, 
registrando na ficha de anamnese as características capilares do 
modelo. Em seguida, informam ao docente o procedimento a ser 
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realizado – aplicação de hidratação ou reconstrução –, seguindo 
o protocolo de tratamento. 

Os alunos selecionam os produtos necessários e fracionam 
conforme a necessidade, com a orientação e intervenção do 
docente sempre que necessário. Para finalizar o atendimento, os 
alunos devem orientar o cliente com relação aos cuidados pós 
procedimento. 
  
Ao término, caso o cliente concorde, deve-se realizar registro 
fotográfico. 
 
O docente acompanha a execução, orienta e fornece o feedback 
da prática de atendimento ao cliente. 
 
[ENCAMINHAMENTO] O docente informa que a próxima aula 
será não presencial síncrona e que eles apresentarão o portfólio 
construído ao longo desta UC. 
 

Aula 45 
Não presencial 
(síncrona) 

[AQUECIMENTO] Os alunos se organizam para apresentar o 
portfólio, disponibilizando o material ao grupo para avaliação dos 
resultados.  
  
[APRESENTAÇÃO] Os alunos devem expor os seus portfólios para 
a turma e comentar sobre a trajetória que percorreu durante a 
UC. Todos poderão sugerir melhorias e destacar os pontos fortes 
do trabalho dos colegas.  
 
[FECHAMENTO] o docente tece comentários gerais sobre os 
portfólios, elencando os aspectos positivos e possíveis pontos de 
melhoria e abrindo espaço para que os alunos tirem dúvidas.  
 
[ENCAMINHAMENTO] Ao término, o docente informa que na 
próxima aula será iniciada a UC 4. 

 

Postagem no 
ambiente 
virtual do 
portfólio de 
corte. 



PLANO DE TRABALHO DOCENTE PARA OFERTA FLEXÍVEL 
 

63  

Observações:  
  

 
 
 

UC 4: Cortar Cabelos CH: 96 

 

Situação de Aprendizagem 1: Construção da imagem por meio do visagismo com base na avaliação capilar 
Carga horária prevista: 12 h 

Número de aulas: 
3 

 

A situação de aprendizagem tem como fio condutor uma situação-problema que requer a análise das características fisionômicas, da estrutura 
capilar e do perfil do cliente para a realização do corte de cabelo. Para tanto, o docente pode apresentar o seguinte desafio aos alunos: 

Paula é uma profissional do ramo de marketing e acabou de se tornar a principal palestrante da empresa em que trabalha. Ela tem os cabelos 
cacheados e compridos. Seu penteado preferido é um rabo de cavalo, por acreditar ser a única solução para esconder o volume dos seus cachos. 
Quando frequentava os salões de beleza de sua cidade, os profissionais a orientavam para não cortar os cabelos, pois assim não conseguiria prendê-
los. Ela sempre teve dificuldades em encontrar um estilo de corte que favorecesse seu visual e valorizasse seu rosto, que possui características 
hexagonais com base reta. Paula, cansada do mesmo visual, procura o seu salão de beleza na esperança de receber uma proposta de corte com 
design prático, de fácil manutenção e que expresse o dinamismo e a criatividade requeridos em sua nova empreitada profissional. 

O docente deve solicitar aos alunos que, considerando as informações do caso da Paula, façam a avaliação da fibra capilar e a adequação das 
características fisionômicas e de temperamentos para a criação do estilo, tendo em vista apresentar uma proposta que atenda às suas necessidades.  

Nesse desafio, os alunos são incentivados a executar os fazeres profissionais com base na análise, no debate e na busca de soluções para os 
problemas apresentados. Para a realização das atividades serão mobilizados os elementos de competência referentes ao indicador 1 da Unidade 
Curricular.  

Com base nessas informações, os alunos deverão avaliar as características fisionômicas e realizar adaptações em consonância com o desejo do 
cliente, personalizando a criação do estilo para o corte. Deverá ser levado em consideração o direcionamento do nascimento e curvaturas dos fios, 
densidade e estrutura anatômica do crânio. 

Ao longo das atividades que compõem essa situação de aprendizagem, os alunos devem elaborar um portfólio de cortes de cabelos com fotos, dicas 
de avaliação capilar, tendências de cortes, dicas de visagismo e outras produções com orientações adequadas de corte. 
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Indicadores 

1. Avalia estrutura capilar, formato do rosto, estilo pessoal e expectativas do cliente para definição dos procedimentos e a personalização do corte do 
cabelo; 

Elementos 

Conhecimentos 

• Promoção da saúde e prevenção de agravos: 
definições, impactos e formas de promoção 
da saúde, bem como de prevenção de agravos 
à saúde do cliente e do profissional; 

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

• Padrão de crescimento dos fios; 

• Estrutura e características do cabelo para a 
realização do corte; 

• Visagismo aplicado a cortes de cabelos: 
estrutura da cabeça, geometria do rosto, cor 
de pele, formato dos olhos, boca, nariz e 
sobrancelhas. 

 

 

 

 

Habilidades 

• Organizar materiais, produtos, instrumentos e 
equipamentos;  

• Manter a limpeza e a organização do local de 
trabalho; 

• Preparar os cabelos para o corte; 

• Cortar os cabelos; 

• Trabalhar em equipe multiprofissional; 

• Avaliar a estrutura capilar e do couro 
cabeludo; 

• Manusear instrumentos, equipamentos e 
materiais do cabeleireiro; 

• Comunicar-se com clareza e objetividade. 

Atitudes/Valores 

• Proatividade, atenção, 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; 

• Criatividade na realização de cortes de 
cabelos; 

• Cumprimento das normas de saúde e 
segurança; 

• Cuidado no manuseio dos cabelos e couro 
cabeludo; 

• Comprometimento com o trabalho em 
equipe; 

• Parcimônia na utilização de recursos; 

• Valorização e respeito à diversidade. 
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Aula Atividades  ODAs ou estratégias metodológicas Registro de 
participação 

Aula 46    
Não presencial 
(síncrona) 
 
 
 

[ANÁLISE DA SITUAÇÃO PROBLEMA] O docente divide a turma 
em grupos e apresenta o desafio do caso da Paula. Informa que 
eles terão que analisar as informações com base nos seus 
conhecimentos prévios e propor uma resolução para a situação-
problema. 

 
[APRESENTAÇÃO] Os alunos apresentam a solução encontrada 
para o caso. O docente deve observar se as colocações dos alunos 
oferecem alternativas viáveis para a personagem Paula e se 
foram articulados os conhecimentos relacionados ao visagismo 
(estilo, anatomia da face, estilo/imagem e análise da curvatura 
dos fios).               

 
[PESQUISA] Para abordar a anatomia do crânio, o docente 
disponibiliza no ambiente virtual um documento com imagens 
tridimensionais de um crânio humano, ilustrado de forma que os 
ossos apareçam separados por cores. O docente solicita aos 
alunos que realizem uma pesquisa orientada pelas seguintes 
questões: 

• Quais ossos constituem o crânio? 

• A anatomia do crânio pode influenciar o tipo de corte a 
ser realizado? Por quê? 

• Existem outros fatores que devem ser considerados no 
momento da avaliação do cliente/modelo? Quais? 

 
Os alunos são orientados a buscar na internet e nos ODAs a 
nomenclatura correta para cada parte da cabeça. 
 
[DEBATE] Ao debater os resultados da pesquisa em plenária, o 
docente pode complementar as informações apresentadas pelos 
alunos e sugerir que, de forma sensorial, localizem em sua 

ODA ESPIE: 

Corte de cabelos –  

https://espiehlg.senacrs.com.br/pdfViewer/22
2. 

 

Texto: 
O ABC dos cachos –  

https://www.essenciabrasileira.com.br/o-abc-
dos-cachos/. 

 
 

Postagem no 
ambiente 
virtual do 
relatório 
fotográfico. 

 

https://espiehlg.senacrs.com.br/pdfViewer/222
https://espiehlg.senacrs.com.br/pdfViewer/222
https://www.essenciabrasileira.com.br/o-abc-dos-cachos/
https://www.essenciabrasileira.com.br/o-abc-dos-cachos/
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própria cabeça os ossos ou áreas referidas. Por meio da 
autoavaliação, os alunos podem perceber áreas de saliências e 
depressões, e o docente pode comentar sobre como elas 
influenciam na definição do corte. 

 
[ANÁLISE DE IMAGENS] Na sequência, o docente pode 
apresentar dois painéis previamente elaborados para 
identificação da curvatura dos fios de cabelos. O primeiro painel 
é composto por várias fotos de designs em cabelos com 
curvaturas diferentes, e no segundo é exibida a tabela de 
curvatura. Com base nas orientações, os alunos relacionam as 
fotos com os respectivos padrões de curvatura. 
 
[IDENTIFICAÇÃO DE CURVATURA DOS FIOS] Como segundo 
exercício, todos são convidados a abrir suas câmeras e a escolher 
alguns colegas para realizarem a identificação da curvatura dos 
fios. 

 
[EXPOSIÇÃO DIALOGADA] O docente apresenta um PowerPoint 
com imagens de padrões de crescimento e fomenta um debate 
com os alunos sobre como esta análise influencia na tomada de 
decisões para execução do corte. As imagens devem exemplificar 
em quais áreas da cabeça são mais comumente encontradas 
estas variações (franja, nuca, redemoinhos). Pode-se solicitar 
exemplos de como realizar as secções e divisões em cada 
situação. O docente segue debatendo sobre padrões de 
crescimento, possibilidades de adaptações e de realização das 
divisões. 
 
[FECHAMENTO] O docente solicita aos participantes que 
escolham um modelo do seu convívio para realizar avaliação da 
curvatura e localizar áreas com padrão de crescimento 
diferenciado. Pode-se fazer um relatório fotográfico com as 
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considerações e incluir no portfólio em construção.  
 

[ENCAMINHAMENTO] O docente informa aos alunos que a 
próxima aula será não presencial síncrona. É importante que os 
alunos postem no ambiente virtual o material produzido, uma vez 
que irão apresentar aos demais na próxima aula.  
 

Aula 47 
Não presencial 
(síncrona) 
 

[AQUECIMENTO] O docente solicita que os alunos relatem o 
processo de avaliação dos fios e de construção do relatório 
fotográfico. Deve-se incentivar a troca de experiências, 
identificar as principais dificuldades da turma e esclarecer 
dúvidas.  
 
[EXIBIÇÃO DE VÍDEO] Em seguida, o docente apresenta os vídeos 
Rodrigo Cintra revela qual melhor corte de cabelo para o seu tipo 
de rosto – esquadrão da moda e Como escolher o corte de cabelo 
ideal para seu rosto, estabelecendo um diálogo com os alunos 
sobre as dicas dadas pelos profissionais.  
 
[AUTOANÁLISE - VISAGISMO] O docente pode solicitar aos 
alunos que cada um se olhe no espelho ou na câmera do celular 
e responda às seguintes questões sobre o seu formato de rosto:  

 

• Como você identifica o formato do seu rosto?  

• O seu corte de cabelo está de acordo com o seu formato 
rosto?  

• O que você entende por temperamentos: colérico, 

fleumático, melancólico e sanguíneo?  

• Quais as características do seu perfil?  

• Como descreveria seu estilo e gosto pessoais? 

• Qual imagem gostaria de passar para as pessoas? 

 
Os alunos deverão fazer registros e dialogar com o docente 

ODA ESPIE: 

Visagismo (PDF) –  

https://espiehlg.senacrs.com.br/pdfViewer/22
2. 

 

Vídeo: 

Rodrigo Cintra revela qual melhor corte de 

cabelo para o seu tipo de rosto – esquadrão da 

moda –  

https://www.youtube.com/watch?v=yYiVLMH

crtE. 

 

ODA Senac Recomenda: 

Como escolher o corte de cabelo ideal para seu 

rosto –  

https://www.youtube.com/watch?v=LKrrezIVu

ng&list=PLM_w7N-

7CinLS_3rJOzq2lL5cg5Yod9UI&index=3]. 

 

Postagem no 
ambiente 

virtual do vídeo 
de autoanálise. 

https://espiehlg.senacrs.com.br/pdfViewer/222
https://espiehlg.senacrs.com.br/pdfViewer/222
https://www.youtube.com/watch?v=yYiVLMHcrtE
https://www.youtube.com/watch?v=yYiVLMHcrtE
https://www.youtube.com/watch?v=LKrrezIVung&list=PLM_w7N-7CinLS_3rJOzq2lL5cg5Yod9UI&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=LKrrezIVung&list=PLM_w7N-7CinLS_3rJOzq2lL5cg5Yod9UI&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=LKrrezIVung&list=PLM_w7N-7CinLS_3rJOzq2lL5cg5Yod9UI&index=3
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sobre suas dúvidas.  
  
[FECHAMENTO] Com base nessas informações, os alunos podem 
realizar a sua própria consultoria. Cada aluno deve gravar um 
vídeo respondendo às questões acima e apontar as áreas do 
rosto, indicando suas principais características. Para essa 
atividade eles podem consultar o ODA Visagismo e comentar 
algumas referências no vídeo. 

Obs.: essa atividade pode contribuir para o desenvolvimento do 
projeto integrador. 

 
[ENCAMINHAMENTO] O docente informa aos alunos que a 
próxima aula será presencial e solicita aos participantes que 
postem no ambiente virtual o material produzido, uma vez que 
irão apresentar aos demais na próxima aula.  
 

Aula 48 
Presencial       
 
 

[AQUECIMENTO] O docente retoma os principais pontos 
abordados na aula anterior e solicita aos alunos que apresentem 
os vídeos de autoanálise das características de seu rosto. 
 
[PROPOSTA DE CONSULTORIA DE IMAGEM] Os alunos podem 
se organizar em duplas para realizar uma nova análise do 
contorno facial e dos temperamentos.  A proposta consiste em 
projetar um design de corte de cabelo ideal para o parceiro da 
atividade. 

Obs.: essa atividade pode contribuir para o desenvolvimento do 
projeto integrador. 

 
[APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA] Os alunos devem apresentar à 
turma a proposta de consultoria de imagem realizada pelo 
colega. Todos podem avaliar coletivamente e sugerir 
modificações. Estas informações serão utilizadas nas aulas de 
técnicas de corte. 
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[REVISÃO DA SITUAÇÃO-PROBLEMA] O docente retoma a 
situação-problema apresentada na primeira aula (caso Paula) e 
pede aos alunos para que revisem a proposta inicial com base 
nos conhecimentos desenvolvidos ao longo das aulas. 
A nova proposição deverá ser registrada no portfólio de cortes 
de cabelo e postada no ambiente virtual. 
 
[ENCAMINHAMENTO] O docente informa que a próxima aula 
será não presencial e que será realizada uma atividade de 
pesquisa sobre os tipos de ferramentas que podem ser utilizados 
para a realização do corte. O docente solicita que os alunos 
separem tesoura e pente para corte de cabelo.  
 

 

Situação de Aprendizagem 2:  Corte de cabelo adequado ao estilo pessoal e expectativas do cliente 
Carga horária prevista: 84h 

Número de aulas: 
21  

A situação de aprendizagem tem como objetivo proporcionar aos alunos vivências e situações em que eles façam a identificação e seleção de 
instrumentos e utensílios para realizar cortes em vários estilos. 

O seguinte contexto pode ser apresentado:  

Você, como aluno do curso de qualificação Profissional Cabeleireiro do Senac e futuro profissional no mercado de trabalho, realizará cortes de cabelo 
utilizando técnicas específicas. Para tanto, irá sinalizar linhas e ângulos e desenvolver o correto manuseio das ferramentas, considerando desejo do 
cliente e princípios da abordagem visagista, orientando quanto aos cuidados/procedimentos a serem adotados após o corte de cabelo. 

Os alunos devem avaliar a estrutura capilar e o formato do rosto, definindo qual o melhor tipo de corte a ser usado nos clientes. Deverão, ainda, 
selecionar os equipamentos e instrumentos necessários, executar o corte e orientar o cliente sobre os cuidados que devem tomar após cortar os 
cabelos. 

Diante desse desafio, os alunos são incentivados a executar os fazeres profissionais com base na análise, no debate e na busca de soluções para os 
problemas apresentados. Para a realização das atividades serão mobilizados os elementos de competência referentes aos indicadores 2,3 e 4 da 
Unidade Curricular.  
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Indicadores 

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

3. Corta cabelos masculinos e femininos, aplicando técnicas de corte e finalização; 

4. Orienta o cliente quanto aos cuidados a serem adotados após o corte de cabelo. 

 

Elementos 

Conhecimentos 

 

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

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

• Divisões e subdivisões para corte dos 
cabelos; 

• Bases de corte: reta, arredondada, 
inclinação em V e inclinação inversa; 

• Bases em camadas. 

 

 

 

 

Habilidades 

 

• Organizar materiais, produtos, instrumentos e 
equipamentos; 

• Manter a limpeza e a organização do local de 
trabalho; 

• Preparar os cabelos para o corte; 

• Cortar os cabelos; 

• Trabalhar em equipe multiprofissional. 

 

Atitudes/Valores 

 

• Proatividade, atenção, 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; 

• Criatividade na realização de cortes de 
cabelos; 

• Cumprimento das normas de saúde e 
segurança; 

• Cuidado no manuseio dos cabelos e couro 
cabeludo; 

• Comprometimento com o trabalho em 
equipe; 

• Parcimônia na utilização de recursos; 

• Valorização e respeito à diversidade. 
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Aula Atividades  ODAs ou estratégias 
metodológicas 

Registro de 
participação 

Aula 49 
Não presencial 
(síncrona) 
 

[AQUECIMENTO] Os alunos devem realizar uma pesquisa sobre 

ferramentas e utensílios para o corte de cabelo (no mínimo dez 

itens). Ex.: três tipos de tesoura, dois tipos de navalhete, duas 

máquinas, capas de proteção, pentes, gola higiênica etc.  

Para fazer o levantamento dos tipos de instrumentos e utensílios 

necessários para a realização do corte, os alunos podem utilizar 

critérios como funcionalidade, material de confecção, valor 

agregado e critérios ergonômicos. Os itens encontrados no 

decorrer da pesquisa devem ser inseridos em um novo capítulo 

do portfólio de corte.  

 

[EXIBIÇÃO DE VÍDEO] O docente exibe o vídeo Tipos de tesouras 

(modelo, funções, tamanho e material) e propõe um diálogo 

sobre o tema abordado, articulando os principais pontos com os 

resultados da pesquisa realizada pelos alunos. O docente pode 

aprofundar as orientações e esclarecer dúvidas sobre o uso e 

função de cada instrumento ou utensílio. 

 

[PRÁTICA DE DIVISÕES] Utilizando um modelo ou manequim 

para treino, os alunos devem realizar divisões em linhas verticais, 

diagonais e horizontais em três quadrantes da cabeça, com o 

auxílio de pente e clipes para separação do cabelo. Em seguida, 

devem realizar o registro fotográfico da atividade e postar no 

ambiente virtual. 

 

[ENCAMINHAMENTO] O docente informa que a próxima aula 

será presencial e que os alunos devem levar instrumentos e 

utensílios para o corte de cabelo.  

 

Vídeo: 

Tipos de tesouras (modelo, funções, tamanho e 
material) –  

https://youtu.be/DXuPKhsOCvg. 

Postagem em 
ambiente 
virtual do 

portfólio de 
corte com o 

capítulo sobre 
utensílios.  
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Aula 50 
Presencial       
 

[AQUECIMENTO] O docente solicita aos alunos que façam a 
preparação dos cabelos e simulem os movimentos necessários 
para o corte, acompanhando e orientando os alunos. Em seguida, 
o docente faz uma demonstração das principais técnicas de 
manuseio de instrumentos de corte de cabelo, enfatizando a 
guarda defensiva da tesoura. Sugere-se apresentar as técnicas de 
manuseio da tesoura, da navalha de acabamento, da navalha 
dentada e do pente para realização do corte de cabelo. 

 
[SIMULAÇÃO - MANOBRAS] Os alunos devem realizar manobras 
com pente e tesoura de forma simultânea, atendendo aos 
princípios de ergonomia e segurança.  
Obs.: essa atividade pode contribuir para o desenvolvimento do 
projeto integrador. 

 
[EXPOSIÇÃO DIALOGADA] Com base na observação da prática 
simulada realizada pelos alunos, o docente apresenta os 
procedimentos básicos de primeiros socorros, com o objetivo de 
preparar os alunos caso ocorra algum acidente de trabalho.  

Pode-se fazer as seguintes perguntas: 
 
A) Como proceder ao ferir acidentalmente o cliente de forma 
leve? 
B) Como proceder ao se cortar de forma leve? 
C) Como proceder em caso de acidentes graves com 
perfurocortantes? 
 
De acordo com as respostas dos alunos, o docente orienta e 
complementa o debate com informações e demonstrações. 
Pode-se pedir para que os alunos registrem o antes e o depois 
dos procedimentos realizados durante a demonstração. As fotos 
podem ser incluídas no portfólio de corte. 
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Obs.: a sala de aula deve dispor de uma mini maleta com 
materiais e utensílios para realização de procedimentos de 
primeiros socorros: luva, álcool 70%, curativos, adesivos, 
clorexidina tensoativa 2%, gazes. 
 
[PREPARAÇÃO PARA O CORTE DE CABELO] Utilizando cabeças 
para treino ou colegas de turma como modelo, os alunos farão 
secções e divisões dentro das linhas utilizadas para realização de 
técnicas corte com base reta e arredondada, com projeção em 0°. 
Cada mecha dividida deve ser presa com clipes para facilitar a 
observação das linhas. O docente deve observar se ao longo do 
exercício o aluno realiza corretamente as manobras, orientando 
sempre que necessário. 
 
[TÉCNICA DE CORTE EM 0°] os alunos realizam em manequim ou 
modelo (com demonstração e/ou acompanhamento do docente) 
corte com projeção 0°, com base reta e arredondada. O corte 
pode ser realizado em um dos alunos e, nesse caso, deve-se 
utilizar as informações da consultoria de visagismo realizada na 
aula 48. 

Os alunos devem orientar o modelo com relação aos cuidados 
para a manutenção do corte, indicando formas possíveis de 
modelagens e utilização de finalizadores. 
 
[FECHAMENTO] Após a realização do corte, em plenária o 
docente lança questionamentos sobre as impressões dos alunos, 
bem como suas dificuldades e aptidões na realização da 
atividade. É o momento de realizar a autoavaliação, visando 
identificar pontos de melhoria, pontos fortes e a satisfação do 
cliente. 
 
[ENCAMINHAMENTO] O docente informa que a próxima aula 
será presencial e que darão continuidade às técnicas de corte. 
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Aula 51 

Presencial       
 

[AQUECIMENTO] Os alunos são divididos em dois grupos, sendo o 
grupo A para corte com inclinação em V e o grupo B para corte 
com inclinação inversa. Os alunos podem convidar um colega de 
turma para ser modelo nessa atividade. O docente solicita uma 
descrição contendo a análise e a identificação dos tipos de rostos, 
adequando o corte com inclinação em V e inclinação inversa às 
características do modelo. Caso não haja modelo para a realização 
da atividade, pode-se realizar desenho em croqui. 
 
[APRESENTAÇÃO] Os dois grupos apresentam o corte no modelo 
ou o desenho em croqui, expondo suas percepções. O docente 
pode tecer comentários sobre as produções e realizar um debate 
com os alunos. 
 
[PESQUISA DE IMAGENS] Com base na exposição dos alunos, o 
docente propõe a realização de uma pesquisa. Os grupos 
invertem as técnicas (o grupo A pesquisa corte com inclinação 
inversa e o grupo B pesquisa corte com inclinação em V). Em 
seguida, podem fazer nova apresentação com objetivo de troca 
de conhecimentos. 

 
[DEMONSTRAÇÃO] Após a apresentação dos resultados da 
pesquisa realizada pelos alunos, o docente faz demonstração 
técnica de corte com inclinação em v, inclinação inversa, 
separação de mechas guia e técnicas de texturização para 
encaixe e afinamento de pontas. Os alunos devem interagir no 
momento da realização do corte sempre que solicitados, 
realizando divisões, posicionamento de dedos e tesouras e corte. 
É importante registrar sempre o antes e o depois dos 
procedimentos por meio de fotos. 
 

[DEBATE] O docente deve organizar um debate ao final da 

ODA ESPIE: 

Bases de corte –  

https://espiehlg.senacrs.com.br/pdfViewer/22

2. 

 
 

 

https://espiehlg.senacrs.com.br/pdfViewer/222
https://espiehlg.senacrs.com.br/pdfViewer/222
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demonstração, visando esclarecer dúvidas e comentar as 
possíveis orientações ao cliente de acordo com a técnica 
utilizada. Os aspectos a serem trabalhados são: cuidados para a 
manutenção do corte, indicações de formas possíveis de 
modelagem e utilização de finalizadores. 

  
[FECHAMENTO] O docente pode levantar questionamentos com 
relação às técnicas trabalhadas ao longo da aula, salientando os 
principais pontos para um corte bem-sucedido. 

 
[ENCAMINHAMENTO] O docente informa que a próxima aula 
será presencial e que darão continuidade às técnicas de corte. 

 

Aula 52 

Presencial  

[AQUECIMENTO] O docente retoma os principais pontos 
abordados na aula anterior e solicita aos alunos que destaquem 
os pontos que mais chamaram a atenção na prática. 
 

[CORTE COM INCLINAÇÃO EM V E INCLINAÇÃO INVERSA] Os 
alunos iniciam os procedimentos para realização do corte com 
inclinação em V e inclinação inversa, organizando os materiais, 
selecionando instrumentos e higienizando os cabelos do 
manequim ou modelo. 

Os alunos fazem uma análise da estrutura capilar e das 
características fisionômicas. Em seguida, informam ao docente 
como realizarão o corte, exemplificando a execução do projeto e 
comunicando quais linhas, ângulos e ferramentas utilizarão. 
Todas as informações devem estar de acordo com os 
conhecimentos desenvolvidos na aula anterior. 

Os alunos realizam o corte com demonstração e/ou 
acompanhamento do docente, que poderá intervir sempre que 
necessário. 

Os alunos devem orientar o cliente com relação aos cuidados 
para a manutenção do corte, indicando formas possíveis de 
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modelagem e utilização de finalizadores. É importante registrar 
sempre o antes e o depois dos procedimentos por meio de fotos. 

 
[FECHAMENTO] Após finalização dos cortes, o docente faz 
questionamentos individuais sobre as impressões do aluno, bem 
como suas dificuldades e aptidões na realização da atividade. É o 
momento de realizar a autoavaliação, visando identificar pontos 
de melhoria, pontos fortes e a satisfação do cliente. 
 
[ENCAMINHAMENTO] O docente informa que a próxima aula 
será presencial e que darão continuidade às técnicas de corte, 
com foco em camadas. 
 

Aula 53 
Presencial  

[AQUECIMENTO] O docente retoma os principais pontos 
abordados na aula anterior e solicita aos alunos que destaquem 
os pontos que mais chamaram a atenção na prática, além de 
perguntar quais são as expectativas para as técnicas de corte 
em camadas. 
 
[SIMULAÇÃO DO CORTE EM CAMADAS] Por meio de uma 
simulação de prática profissional, os alunos devem realizar 
divisões e manobras com tesoura e pente, atendendo aos 
princípios de ergonomia e segurança para a realização da técnica 
de corte em camadas em 45° e 90° em manequins ou modelos. 
 
[DEMONSTRAÇÃO] Após a simulação, o docente realiza a 
demonstração técnica de corte em camadas com projeções em 
45° e 90°, separação de mechas guia e técnicas de texturização 
para encaixe e afinamento de pontas. Os alunos devem interagir 
no momento da realização do corte sempre que solicitados, 
realizando divisões, posicionamento de dedos e tesouras e corte. 
O corte pode ser realizado em um dos alunos e, neste caso, deve-
se utilizar as informações da consultoria de imagem realizada na 

 
 

ODA ESPIE: 
Corte de cabelos (material em PDF sobre 
bases em camadas, p.23) – 
https://espiehlg.senacrs.com.br/pdfViewer/22
2. 

 

https://espiehlg.senacrs.com.br/pdfViewer/222
https://espiehlg.senacrs.com.br/pdfViewer/222
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aula 48. É importante registrar sempre o antes e o depois dos 
procedimentos por meio de fotos. 
 
[EXIBIÇÃO DE VÍDEO] O docente exibe um vídeo sobre corte em 

camadas e propõe um diálogo sobre o tema abordado, 

articulando os principais pontos com a atividade de simulação. O 

docente pode aprofundar as orientações e esclarecer dúvidas 

sobre o processo de realização do corte. 

 

[ENCAMINHAMENTO] O docente informa que a próxima aula 
será presencial e que darão continuidade às técnicas de corte em 
camadas. Para tanto, é necessário que leiam o material em PDF 
sobre bases em camadas, que está disponível no repositório 
ESPIE, e que os alunos convidem modelos vivos para prática dessa 
técnica. 
 

Aula 54 
Presencial  

[AQUECIMENTO] Os alunos discutem acerca da leitura do 
material em PDF sobre bases em camadas e pontuam suas 
percepções, destacando os principais pontos do texto e dirimindo 
as dúvidas. 
 
[CORTE EM CAMADAS COM PROJEÇÕES EM 45° E 90°] Os alunos 
iniciam os procedimentos para realização do corte em camadas 
com projeções em 45° e 90°, organizando os materiais, 
selecionando instrumentos e higienizando os cabelos do 
manequim ou modelo. 

Os alunos fazem a análise da estrutura capilar e das 
características fisionômicas. Em seguida, informam ao docente 
como realizarão o corte, exemplificando a execução do projeto e 
comunicando quais linhas, ângulos e ferramentas utilizarão. 
Todas as informações devem estar de acordo com os 
conhecimentos desenvolvidos na aula anterior. 

 
 

 



PLANO DE TRABALHO DOCENTE PARA OFERTA FLEXÍVEL 
 

78  

Os alunos realizam o corte com demonstração e/ou 
acompanhamento do docente, que poderá intervir sempre que 
necessário. 

Os alunos devem orientar o cliente com relação aos cuidados 
para a manutenção do corte, indicando formas possíveis de 
modelagem e utilização de finalizadores. É importante registrar 
sempre o antes e o depois dos procedimentos por meio de fotos. 

 
[FECHAMENTO] Após finalização dos cortes, o docente faz 
questionamentos individuais sobre as impressões do aluno, bem 
como suas dificuldades e aptidões na realização da atividade. É o 
momento de realizar a autoavaliação, visando identificar pontos 
de melhoria, pontos fortes e a satisfação do cliente. 
 
[ENCAMINHAMENTO] O docente informa que a próxima aula 
será presencial e que irão iniciar a técnica de corte em cabelos 
curtos femininos e/ou masculinos com o uso de tesoura sobre 
pente em movimentos sincronizados. Para tanto, os alunos 
podem convidar modelos vivos. 
 

Aula 55 
Presencial  

[TÉCNICA DE TESOURA SOBRE PENTE] Os alunos iniciam os 
procedimentos para realização do corte curto utilizando técnica 
de tesoura sobre pente, organizando os materiais, selecionando 
instrumentos e higienizando os cabelos do manequim ou 
modelo. 

Em seguida, irão explicar como pretendem realizar os cortes 
curtos escolhidos (projeto de corte), descrevendo a técnica e 
alinhando com o docente, que poderá sugerir correções. O aluno 
deve anotar os passos do seu projeto.  

O docente deve salientar que, em alguns casos, a higienização 
pode ser realizada após o corte. 
 

ODA ESPIE: 

Corte de cabelos – videoaula sobre corte curto 
e finalizações –  
https://www.youtube.com/embed/VUNaXOxthhM
?rel=0&amp;showinfo=0. 

 
 

https://www.youtube.com/embed/VUNaXOxthhM?rel=0&amp;showinfo=0
https://www.youtube.com/embed/VUNaXOxthhM?rel=0&amp;showinfo=0
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[EXIBIÇÃO DE VÍDEO] Antes de iniciar a prática do corte, o 
docente exibe o vídeo Corte curto e finalizações, disponível no 
repositório ESPIE. O docente promove um diálogo sobre a 
temática, sanando eventuais dúvidas com a colaboração de todo 
o grupo. 
 
[AJUSTES NO PROJETO DE CORTE] Após assistirem ao vídeo, os 
alunos devem revisitar o projeto inicial de corte e fazer eventuais 
ajustes. 
 
[TÉCNICAS DE ACABAMENTO COM NAVALHA E MÁQUINA] Os 
alunos iniciam o corte com o acompanhamento do docente. Após 
a execução do projeto de corte, os alunos realizarão técnicas de 
acabamento com navalha e máquina, com o acompanhamento 
do docente. Deve-se orientar os alunos no uso efetivo das 
técnicas de manuseio, higienização e descarte de materiais 
perfurocortantes, conforme orientações de biossegurança. Para 
tanto, podem ser feitos os seguintes questionamentos:  
 

• Quais os cuidados necessários que o profissional 
cabeleireiro deve adotar para o uso da navalha e o 
descarte da lâmina?  

• Quais os protocolos de higienização dos utensílios? 
 

Os alunos devem orientar o cliente com relação aos cuidados 
para a manutenção do corte, indicando formas possíveis de 
modelagem e utilização de finalizadores. É importante registrar 
sempre o antes e o depois dos procedimentos por meio de 
fotos. 

Obs.: essa atividade pode contribuir para o desenvolvimento do 
projeto integrador. 

 
[FECHAMENTO] Após a finalização dos cortes, o docente faz 
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questionamentos individuais sobre as impressões do aluno, bem 
como suas dificuldades e aptidões na realização da atividade. É o 
momento de fazer uma autoavaliação, visando identificar pontos 
de melhoria, pontos fortes e a satisfação do cliente. 
 
[ENCAMINHAMENTO] O docente informa que a próxima aula 
será presencial e que  
serão retomadas as técnicas de corte com foco em utilização da 
máquina de corte e acabamento. 

Aula 56 
Presencial  

[AQUECIMENTO] O docente resgata as principais técnicas 
abordadas nas aulas anteriores e solicita aos alunos que 
compartilhem as dificuldades encontradas e eventuais dúvidas. 
 
[SIMULAÇÃO DE CORTE COM MÁQUINA] O docente solicita aos 
alunos que simulem a realização de corte com máquina, 
exemplificando as etapas no manequim ou entre eles, 
evidenciando as especificações de cada número de pente da 
máquina. 
 
[DEMONSTRAÇÃO] Considerando as experiências 
compartilhadas pelos alunos, o docente faz a demonstração de 
técnicas de corte com a utilização da máquina, apresentando as 
etapas de realização do corte, bem como os métodos de retirada 
de marcas indesejadas na transição das alturas. Os alunos são 
convidados a participar efetivamente na realização das etapas do 
corte. 

As técnicas trabalhadas devem contemplar formas básicas com 
baixa complexidade, focando os cortes tradicionais e as 
graduações simples. 
 
[FECHAMENTO] Após finalização dos cortes, o docente apresenta 
questionamentos para todo o grupo, pontuando as principais 
dificuldades e destacando as boas práticas identificadas no 
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decorrer das atividades. 
 
[ENCAMINHAMENTO] O docente informa que as próximas três 
aulas serão presenciais e os alunos devem convidar um modelo 
para cada dia, com o objetivo de realizar cortes e finalizações com 
base nas técnicas trabalhadas ao longo da UC 4. De preferência, 
a atividade deve ser individual, podendo sofrer adaptações para 
trabalhos em dupla quando não houver modelos suficientes. 
 

Aulas 57 
Presencial  

[AQUECIMENTO] Os alunos são orientados a iniciar os 
procedimentos de organização do espaço de trabalho. 
 
[PRÁTICA ORIENTADA] Os alunos recepcionam os modelos, 
analisam a estrutura capilar e as características fisionômicas e 
perguntam sobre o desejo do cliente. Em seguida, informam ao 
docente como realizarão o corte, exemplificando a execução do 
projeto e comunicando quais linhas, ângulos e ferramentas 
utilizarão.  

Os alunos realizam o corte selecionado, com a orientação e 
intervenção do docente sempre que necessário. O docente pode 
fazer anotações pontuando avanços e pontos de atenção 
percebidos ao longo da prática profissional para dar o feedback 
ao final da aula. 

Os alunos devem orientar o cliente com relação aos cuidados 
para a manutenção do corte, indicando formas possíveis de 
modelagens e utilização de finalizadores. 

Ao término do procedimento, deve-se verificar o nível de 
satisfação do cliente e registrar o processo com fotos do antes e 
depois. Posteriormente, pode-se solicitar a autoavaliação do 
aluno. 
 
[AVALIAÇÃO COLETIVA] As fotos devem ser postadas no 

 . 
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ambiente virtual até o final do dia, onde os alunos devem 
escolher dois trabalhos de outros colegas para fazer um breve 
relato sobre suas impressões, destacando os pontos de atenção 
e os pontos de superação em cada corte realizado. O registro 
deve ser enviado até o fim do dia. 
 
[FECHAMENTO] O docente pode dar feedbacks aos alunos sobre 
essa prática, indicando pesquisas específicas para o 
aperfeiçoamento das técnicas. 
 
[ENCAMINHAMENTO] O docente relembra que as próximas duas 
aulas serão presenciais e os alunos devem convidar um modelo 
para cada dia, com o objetivo de realizar cortes e finalizações com 
base nas técnicas trabalhadas ao longo da UC 4. De preferência, 
a atividade deve ser individual, podendo sofrer adaptações para 
trabalhos em dupla quando não houver modelos suficientes. 
 

Aula 58 
Presencial  

[AQUECIMENTO] Os alunos são orientados a iniciar os 
procedimentos de organização do espaço de trabalho. 
 
[PRÁTICA ORIENTADA] Os alunos recepcionam os modelos, 
analisam a estrutura capilar e as características fisionômicas e 
perguntam sobre o desejo do cliente. Em seguida, informam ao 
docente como realizará o corte, exemplificando a execução do 
projeto e comunicando quais linhas, ângulos e ferramentas 
utilizarão.  

Os alunos realizam o corte selecionado, com a orientação e 
intervenção do docente sempre que necessário. O docente pode 
fazer anotações pontuando avanços e pontos de atenção 
percebidos ao longo da prática profissional para dar o feedback 
ao final da aula. 

Os alunos devem orientar o cliente com relação aos cuidados 
para a manutenção do corte, indicando formas possíveis de 
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modelagens e utilização de finalizadores. 
Ao término do procedimento, deve-se verificar o nível de 
satisfação do cliente e registrar o processo com fotos do antes e 
depois. Posteriormente, pode-se solicitar a autoavaliação do 
aluno. 
 
[AVALIAÇÃO COLETIVA] As fotos devem ser postadas no 
ambiente virtual até o final do dia, onde os alunos devem 
escolher dois trabalhos de outros colegas para fazer um breve 
relato sobre suas impressões, destacando os pontos de atenção 
e os pontos de superação em cada corte realizado.  
 
[FECHAMENTO] O docente pode dar feedbacks aos alunos sobre 
essa prática, indicando pesquisas específicas para o 
aperfeiçoamento das técnicas. 
 
[ENCAMINHAMENTO] O docente relembra que a próxima aula 
será presencial e os alunos devem convidar um modelo para a 
aula, com o objetivo de realizar cortes e finalizações com base 
nas técnicas trabalhadas ao longo da UC 4. De preferência, a 
atividade deve ser individual, podendo sofrer adaptações para 
trabalhos em dupla quando não houver modelos suficientes. 
 

Aula 59 
Presencial  

[AQUECIMENTO] Os alunos são orientados a iniciar os 
procedimentos de organização do espaço de trabalho. 
 
[PRÁTICA ORIENTADA] Os alunos recepcionam os modelos, 
analisam a estrutura capilar e características fisionômicas e 
perguntam sobre o desejo do cliente. Em seguida, informam ao 
docente sobre como realizará o corte, exemplificando a execução 
do projeto e comunicando quais linhas, ângulos e ferramentas 
utilizarão.  

Os alunos realizam o corte selecionado, com a orientação e 
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intervenção do docente sempre que necessário. O docente pode 
fazer anotações pontuando avanços e pontos de atenção 
percebidos ao longo da prática profissional para dar o feedback 
ao final da aula. 

Os alunos devem orientar o cliente com relação aos cuidados 
para a manutenção do corte, indicando formas possíveis de 
modelagens e utilização de finalizadores. 
Ao término do procedimento, deve-se verificar o nível de 
satisfação do cliente e registrar o processo com fotos do antes e 
depois. Posteriormente, pode-se solicitar a autoavaliação do 
aluno. 
 
[AVALIAÇÃO COLETIVA] As fotos devem ser postadas no 
ambiente virtual até o final do dia, onde os alunos devem 
escolher dois trabalhos de outros colegas para fazer um breve 
relato sobre suas impressões, destacando os pontos de atenção 
e os pontos de superação em cada corte realizado.  
 
[FECHAMENTO] O docente pode dar feedbacks aos alunos sobre 
essa prática, indicando pesquisas específicas para o 
aperfeiçoamento das técnicas. 
 
[ENCAMINHAMENTO] O docente informa que a próxima aula 
será não presencial síncrona e que dará feedback individual no 
Teams, com base nas anotações e impressões registradas ao 
longo dos três dias de atendimento. Ao término do feedback, os 
alunos responderão a um questionário (Forms) com perguntas 
referentes a todos os procedimentos para realização do corte, 
com o objetivo de reforçar o entendimento e a sistematização da 
prática. 

O docente pode disponibilizar no ambiente virtual uma listagem 
com o horário de atendimento de cada aluno e o horário em que 
todos estarão reunidos. 
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Aula 60 
Não presencial 
(síncrona) 
 

[FEEDBACK INDIVIDUAL] Os alunos serão recepcionados de 
acordo com o horário previamente divulgado no ambiente 
virtual. Deve-se solicitar que retornem para uma roda de 
conversa ao final da aula, de acordo com o horário estipulado. 
 
[AVALIAÇÃO] O docente pode orientar os alunos para que 
respondam ao questionário disponível no ambiente virtual. Essa 
atividade pode ser realizada antes ou depois do feedback 
individual.  
 
A estrutura do questionário deve ser bastante diversificada, 
podendo conter imagens e perguntas abertas e fechadas. O 
importante é que o instrumento permita ao aluno refletir sobre 
as técnicas e os fazeres do cabeleireiro de forma integrada. 
 
[RODA DE CONVERSA] Ao término do feedback e após todos 
terem respondido ao questionário, inicia-se a roda de conversa. 
O docente pode questionar os alunos sobre suas percepções de 
avanço e pontos de atenção. 
 
[ENCAMINHAMENTO] O docente informa que as aulas seguintes 
serão práticas e presenciais, com atendimento ao cliente. Será 
aberta agenda de atendimentos para a comunidade, o que 
permitirá ao aluno atender a diversos tipos de clientes com 
objetivos variados.  
 
Informar aos alunos que todos os procedimentos devem ser 
registrados por foto ou vídeo curto com o consentimento do 
modelo. 

Para evitar constrangimentos, orienta-se, de preferência, 
fotografar apenas os cabelos, preservando a identidade dos 

 

Preenchimento 
de formulário 
disponível no 

ambiente 
virtual sobre 

procedimentos 
para realização 

do corte e 
participação no 

feedback. 
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modelos.  

Para organizar os registros feitos pelos alunos, o docente deve 
informar a plataforma a ser utilizada. As imagens serão utilizadas 
na confecção de um mural virtual, que será alimentado conforme 
os alunos forem enviando as imagens. 

Ao final do curso, os melhores resultados deverão compor o 
portfólio de corte do aluno.  

 
Aula 61 
Presencial  

[PRÁTICA DE ATENDIMENTO AO CLIENTE] Os alunos realizam 
atendimento ao cliente para serviços de corte de cabelo e 
finalização. Todos os procedimentos devem ser feitos de acordo 
com os métodos estudados, considerando os desejos do cliente. 

Os alunos devem orientar o cliente com relação aos cuidados 
para a manutenção do corte, indicando formas possíveis de 
modelagens e utilização de finalizadores. 
 
Ao término, caso o cliente concorde, deve-se realizar registro 
fotográfico para alimentar o mural virtual. 
 
[ORIENTAÇÕES DA DINÂMICA DE PRÁTICA DE ATENDIMENTO] 
Os atendimentos devem ser de preferência individuais. Caso 
não haja modelos suficientes, pode-se realizar o atendimento 
em dupla, dividindo as etapas do procedimento. Nesse caso, as 
funções devem ser revesadas a cada atendimento, de forma que 
os alunos possam vivenciar todas as etapas. Todo o processo de 
atendimento será acompanhado pelo docente, que realizará 
intervenções sempre que necessário. 

O docente deve orientar os alunos a também trazerem seus 
modelos ou manequins para treino, tendo em vista otimizar as 
vivências. 
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Aula 62 
Presencial  

[PRÁTICA DE ATENDIMENTO AO CLIENTE] Os alunos realizam 
atendimento ao cliente para serviços de corte de cabelo e 
finalização. Todos os procedimentos devem ser feitos de acordo 
com os métodos estudados, considerando os desejos do cliente. 

Os alunos devem orientar o cliente com relação aos cuidados 
para a manutenção do corte, indicando formas possíveis de 
modelagens e utilização de finalizadores. 
 
Ao término, caso o cliente concorde, deve-se realizar registro 
fotográfico para alimentar o mural virtual. 
 
[ORIENTAÇÕES DA DINÂMICA DE PRÁTICA DE ATENDIMENTO] 
Os atendimentos devem ser de preferência individuais. Caso 
não haja modelos suficientes, pode-se realizar o atendimento 
em dupla, dividindo as etapas do procedimento. Nesse caso, as 
funções devem ser revesadas a cada atendimento, de forma que 
os alunos possam vivenciar todas as etapas. Todo o processo de 
atendimento será acompanhado pelo docente, que realizará 
intervenções sempre que necessário. 

O docente deve orientar os alunos a também trazerem seus 
modelos ou manequins para treino, tendo em vista otimizar as 
vivências. 
 

  

Aula 63 
Presencial  

[PRÁTICA DE ATENDIMENTO AO CLIENTE] Os alunos realizam 
atendimento ao cliente para serviços de corte de cabelo e 
finalização. Todos os procedimentos devem ser feitos de acordo 
com os métodos estudados, considerando os desejos do cliente. 

Os alunos devem orientar o cliente com relação aos cuidados 
para a manutenção do corte, indicando formas possíveis de 
modelagens e utilização de finalizadores. 
 
Ao término, caso o cliente concorde, deve-se realizar registro 
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fotográfico para alimentar o mural virtual. 
 
[ORIENTAÇÕES DA DINÂMICA DE PRÁTICA DE ATENDIMENTO] 
Os atendimentos devem ser de preferência individuais. Caso 
não haja modelos suficientes, pode-se realizar o atendimento 
em dupla, dividindo as etapas do procedimento. Nesse caso, as 
funções devem ser revesadas a cada atendimento, de forma que 
os alunos possam vivenciar todas as etapas. Todo o processo de 
atendimento será acompanhado pelo docente, que realizará 
intervenções sempre que necessário. 

O docente deve orientar os alunos a também trazerem seus 
modelos ou manequins para treino, tendo em vista otimizar as 
vivências. 
 

Aula 64 
Presencial  

[PRÁTICA DE ATENDIMENTO AO CLIENTE] Os alunos realizam 
atendimento ao cliente para serviços de corte de cabelo e 
finalização. Todos os procedimentos devem ser feitos de acordo 
com os métodos estudados, considerando os desejos do cliente. 

Os alunos devem orientar o cliente com relação aos cuidados 
para a manutenção do corte, indicando formas possíveis de 
modelagens e utilização de finalizadores. 
 
Ao término, caso o cliente concorde, deve-se realizar registro 
fotográfico para alimentar o mural virtual. 
 
[ORIENTAÇÕES DA DINÂMICA DE PRÁTICA DE ATENDIMENTO] 
Os atendimentos devem ser de preferência individuais. Caso 
não haja modelos suficientes, pode-se realizar o atendimento 
em dupla, dividindo as etapas do procedimento. Nesse caso, as 
funções devem ser revesadas a cada atendimento, de forma que 
os alunos possam vivenciar todas as etapas. Todo o processo de 
atendimento será acompanhado pelo docente, que realizará 
intervenções sempre que necessário. 
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O docente deve orientar os alunos a também trazerem seus 
modelos ou manequins para treino, tendo em vista otimizar as 
vivências. 
 

Aula 65 
Presencial  

[PRÁTICA DE ATENDIMENTO AO CLIENTE] Os alunos realizam 
atendimento ao cliente para serviços de corte de cabelo e 
finalização. Todos os procedimentos devem ser feitos de acordo 
com os métodos estudados, considerando os desejos do cliente. 

Os alunos devem orientar o cliente com relação aos cuidados 
para a manutenção do corte, indicando formas possíveis de 
modelagens e utilização de finalizadores. 
 
Ao término, caso o cliente concorde, deve-se realizar registro 
fotográfico para alimentar o mural virtual. 
 
[ORIENTAÇÕES DA DINÂMICA DE PRÁTICA DE ATENDIMENTO] 
Os atendimentos devem ser de preferência individuais. Caso 
não haja modelos suficientes, pode-se realizar o atendimento 
em dupla, dividindo as etapas do procedimento. Nesse caso, as 
funções devem ser revesadas a cada atendimento, de forma que 
os alunos possam vivenciar todas as etapas. Todo o processo de 
atendimento será acompanhado pelo docente, que realizará 
intervenções sempre que necessário. 

O docente deve orientar os alunos a também trazerem seus 
modelos ou manequins para treino, tendo em vista otimizar as 
vivências. 
 

  

Aula 66 
Presencial  

[PRÁTICA DE ATENDIMENTO AO CLIENTE] Os alunos realizam 
atendimento ao cliente para serviços de corte de cabelo e 
finalização. Todos os procedimentos devem ser feitos de acordo 
com os métodos estudados, considerando os desejos do cliente. 

Os alunos devem orientar o cliente com relação aos cuidados 
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para a manutenção do corte, indicando formas possíveis de 
modelagens e utilização de finalizadores. 
 
Ao término, caso o cliente concorde, deve-se realizar registro 
fotográfico para alimentar o mural virtual. 
 
[ORIENTAÇÕES DA DINÂMICA DE PRÁTICA DE ATENDIMENTO] 
Os atendimentos devem ser de preferência individuais. Caso 
não haja modelos suficientes, pode-se realizar o atendimento 
em dupla, dividindo as etapas do procedimento. Nesse caso, as 
funções devem ser revesadas a cada atendimento, de forma que 
os alunos possam vivenciar todas as etapas. Todo o processo de 
atendimento será acompanhado pelo docente, que realizará 
intervenções sempre que necessário. 

O docente deve orientar os alunos a também trazerem seus 
modelos ou manequins para treino, tendo em vista otimizar as 
vivências. 
 

Aula 67 
Presencial  

[PRÁTICA DE ATENDIMENTO AO CLIENTE] Os alunos realizam 
atendimento ao cliente para serviços de corte de cabelo e 
finalização. Todos os procedimentos devem ser feitos de acordo 
com os métodos estudados, considerando os desejos do cliente. 

Os alunos devem orientar o cliente com relação aos cuidados 
para a manutenção do corte, indicando formas possíveis de 
modelagens e utilização de finalizadores. 
 
Ao término, caso o cliente concorde, deve-se realizar registro 
fotográfico para alimentar o mural virtual. 
 
[ORIENTAÇÕES DA DINÂMICA DE PRÁTICA DE ATENDIMENTO] 
Os atendimentos devem ser de preferência individuais. Caso 
não haja modelos suficientes, pode-se realizar o atendimento 
em dupla, dividindo as etapas do procedimento. Nesse caso, as 
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funções devem ser revesadas a cada atendimento, de forma que 
os alunos possam vivenciar todas as etapas. Todo o processo de 
atendimento será acompanhado pelo docente, que realizará 
intervenções sempre que necessário. 
O docente deve orientar os alunos a também trazerem seus 
modelos ou manequins para treino, tendo em vista otimizar as 
vivências. 
 

Aula 68 
Presencial  

[PRÁTICA DE ATENDIMENTO AO CLIENTE] Os alunos realizam 
atendimento ao cliente para serviços de corte de cabelo e 
finalização. Todos os procedimentos devem ser feitos de acordo 
com os métodos estudados, considerando os desejos do cliente. 

Os alunos devem orientar o cliente com relação aos cuidados 
para a manutenção do corte, indicando formas possíveis de 
modelagens e utilização de finalizadores. 
 
Ao término, caso o cliente concorde, deve-se realizar registro 
fotográfico para alimentar o mural virtual. 
 
[ORIENTAÇÕES DA DINÂMICA DE PRÁTICA DE ATENDIMENTO] 
Os atendimentos devem ser de preferência individuais. Caso 
não haja modelos suficientes, pode-se realizar o atendimento 
em dupla, dividindo as etapas do procedimento. Nesse caso, as 
funções devem ser revesadas a cada atendimento, de forma que 
os alunos possam vivenciar todas as etapas. Todo o processo de 
atendimento será acompanhado pelo docente, que realizará 
intervenções sempre que necessário. 
O docente deve orientar os alunos a também trazerem seus 
modelos ou manequins para treino, tendo em vista otimizar as 
vivências. 

[ENCAMINHAMENTO] O docente informa que a próxima aula 
será presencial síncrona. 
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Aula 69 
Não presencial 
(síncrona) 
 

[AQUECIMENTO] Os alunos se organizam para apresentar o 
portfólio, disponibilizando o material ao grupo para avaliação dos 
resultados.  
  
[APRESENTAÇÃO] Os alunos devem expor seus portfólios de 
corte para a turma e todos poderão sugerir melhorias, 
destacando os pontos fortes do trabalho dos colegas.  
 
[FECHAMENTO] O docente tece comentários gerais sobre os 
portfólios, elencando os aspectos positivos e possíveis pontos de 
melhoria, abrindo espaço para que os alunos tirem dúvidas.  
 
[ENCAMINHAMENTO] Ao término o docente informa que na 
próxima aula será iniciada a UC 5 e que, sempre que necessário, 
os alunos irão realizar cortes de cabelo nos processos de cor e 
mudança de forma. 

 

Postagem no 
ambiente 
virtual do 

portfólio de 
corte.  

Observações:  
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UC 5: Alterar a estrutura e coloração dos fios de cabelo CH: 84  
 

Situação de Aprendizagem 1 - Transformação capilar de ondulação e desondulação     
Carga horária prevista:  24h     
 

Número de aulas: 6  

Entre as funções do cabeleireiro, destaca-se a transformação capilar de clientes. Essa habilidade é composta por etapas técnicas fundamentais de 
aplicação e recomendações. O profissional cabeleireiro fará a seleção das técnicas a partir da avaliação capilar e do objetivo do cliente.  

 
Os alunos devem ser desafiados a analisar e avaliar os impactos de uma transformação capilar, as etapas essenciais e o relacionamento com o cliente. 
Para tanto, podem ser realizadas atividades práticas seguidas de debates e registros dos principais pontos observados, de modo a promover a 
construção da competência de transformação capilar de coloração dos fios de cabelo, conforme se verá na descrição das atividades. 

Ao longo das atividades que compõem essa situação de aprendizagem, os alunos deverão elaborar um portfólio com fotos, orientações e dicas de 
avaliação capilar, possíveis riscos e resultados que podem ser obtidos com o processo.   
 

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

 

Recomenda-se que sejam convidados profissionais especialistas nas técnicas de ondulação e desondulação para um workshop com os alunos. Os 
especialistas poderão ser representantes de produtos e, neste momento, poderão apresentar as linhas da marca.  

 

Indicadores 

1. Avalia os cabelos e couro cabeludo, com base na estrutura e características destes e informações fornecidas pelo cliente;   
2. Seleciona produtos, equipamentos e instrumentos com base na avaliação do cabelo e no procedimento a ser realizado;  
3. Prepara os produtos, de acordo com a indicação do fabricante;  
4. Realiza teste de mecha, a fim de verificar compatibilidade de produtos e resistência dos fios, de acordo com a indicação do fabricante;  
7. Ondula o cabelo de acordo com avaliação e técnicas específicas, conforme indicação do fabricante;  
8. Desondula o cabelo de acordo com avaliação e técnicas específicas, conforme indicação do fabricante;   
9. Orienta o cliente quanto aos cuidados a serem adotados após procedimentos químicos capilares.  
 

Elementos 
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Conhecimentos 

• Promoção da saúde e prevenção de agravos: 
definições, impactos e formas de promoção 
da saúde, bem como de prevenção de 
agravos à saúde do cliente e do profissional;  

• Estrutura e características do cabelo para a 
realização de procedimentos químicos 
capilares; 

• Cosmetologia para procedimentos químicos 
capilares: produtos, composição química e 
utilização; 

• Ligações químicas do cabelo; 

• Químicas de transformação 
capilar: desestruturantes, agentes redutores 
e neutralizantes;  

• Técnicas de ondulação e desondulação dos 
cabelos.  

 

Habilidades 

• Organizar materiais, produtos, instrumentos 
e equipamentos; 

• Manter a limpeza e a organização do local 
de trabalho; 

• Verificar a compatibilidade de produtos; 

• Acompanhar a reação dos cabelos durante o 
teste de mecha e/ou aplicação dos produtos 
na realização dos procedimentos químicos;  

• Trabalhar em equipe multiprofissional;  

• Manusear instrumentos, equipamentos e 
materiais;  

• Comunicar-se com clareza e objetividade;  

• Interpretar informações e orientações de 
rótulos de produtos;  

• Calcular valores dos procedimentos e 
quantidades de produtos.  

 

Atitudes/Valores 

• Proatividade, atenção, 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;  

• Criatividade na realização dos 
procedimentos químicos capilares;  

• Cumprimento das normas de saúde e 
segurança;  

• Comprometimento com o trabalho em 
equipe;  

• Cuidado no manuseio dos cabelos e couro 
cabeludo;  

• Parcimônia na utilização de recursos;  

• Valorização e respeito à diversidade.  
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Aula Atividades  ODAs ou estratégias metodológicas Registro de 
participação 

Aula 70 
Presencial       
 

[ABERTURA DA UNIDADE CURRICULAR] O docente pode 
recuperar o que aprenderam nas últimas unidades curriculares, 
destacando competências desenvolvidas. Menciona que esta é a 
última unidade curricular e também os indicadores desta UC como 
parâmetros para o desenvolvimento da competência “alterar a 
estrutura e coloração dos fios de cabelo”. O docente deve destacar 
a importância da transformação capilar para a carreira dos alunos 
e estimular que eles participem com questões durante a aula, 
trazendo dúvidas e comentários. 

 

[ANÁLISE DA FICHA DE AVALIAÇÃO] O docente deve dispor de 
modelos de fichas de avaliação diagnóstica capilar como 
ferramentas para esta atividade. Com base em seus 
conhecimentos prévios, os alunos serão divididos em duplas para 
identificar, analisar e preencher uma ficha de avaliação diagnóstica 
capilar, uns dos outros.  

Essa ficha é um instrumento que registra uma entrevista feita pelo 
profissional antes de realizar o procedimento. A partir de um 
questionário, o profissional obtém informações importantes sobre 
o histórico do cliente. 

 

Em seguida, sugere-se que os alunos explorem os objetos digitais 
indicados pelo docente no repositório ESPIE e na internet como 
referências para analisar as informações e complementar a ficha 
de avaliação diagnóstica capilar. Na sequência, as duplas 
apresentam suas conclusões. 

 

[EXPOSIÇÃO DIALOGADA] Após a apresentação dos alunos sobre 
suas conclusões, o docente questiona acerca da responsabilidade 
do profissional no preenchimento da ficha de avaliação diagnóstica 
capilar. Com base nas considerações, o docente amplia o 
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entendimento e o uso da ferramenta para tomada de decisão do 
profissional. 

 

[CONSTRUÇÃO DE PORTFÓLIO] A partir das discussões sobre a 
ficha de avaliação diagnóstica, o docente solicita aos alunos que 
iniciem um portfólio de alteração de estrutura e coloração dos fios 
de cabelo. O docente deverá informar que, ao longo da UC, eles 
deverão realizar os registros no documento e organizar as entregas 
parciais.   

Os indicadores trabalhados nesta UC podem ser marcos 
interessantes para o registro. 

 

[AVALIAÇÃO] Sugere-se que o docente faça um feedback verbal 
sobre a ficha de avaliação e avalie se os indicadores 1 e 2 dessa UC 
foram mobilizados. 
 
[ENCAMINHAMENTO] O docente informa que a próxima aula será 
presencial e que os alunos precisam trazer seus materiais e 
utensílios para realizar uma atividade prática. O docente pode 
solicitar que os alunos façam uma pesquisa na internet sobre 
técnicas de ondulação de cabelos com rolos e registrem os 
principais aspectos observados e possíveis problemas 
identificados. 

Aula 71 
Presencial       
 

[RESULTADO DA PESQUISA] Os alunos são convidados a 
apresentar suas pesquisas sobre técnicas de ondulação; o docente 
comenta os resultados e destaca as técnicas que serão 
desenvolvidas durante a UC. 
 
[SIMULAÇÃO] Os alunos serão desafiados a enrolar os cabelos com 
bigudins (rolos) nos manequins de treinamento, com base nos 
resultados da pesquisa realizada anteriormente. O docente deve 
acompanhar e orientar a prática dos alunos.  
 

ODA ESPIE: 

- Videoaula Ondulação –  

https://www.youtube.com/embed/FiLKjq6e3S

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

  

- Ondulação (PDF) –  

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

complementares/competencia_04/ondulacao.

pdf. 

 

https://www.youtube.com/embed/FiLKjq6e3Sc?rel=0&amp;showinfo=0
https://www.youtube.com/embed/FiLKjq6e3Sc?rel=0&amp;showinfo=0
https://moodle.sc.senac.br/FTP/cabhib/PDFs_complementares/competencia_04/ondulacao.pdf
https://moodle.sc.senac.br/FTP/cabhib/PDFs_complementares/competencia_04/ondulacao.pdf
https://moodle.sc.senac.br/FTP/cabhib/PDFs_complementares/competencia_04/ondulacao.pdf
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[ESTUDO DIRIGIDO] Antes da demonstração, o docente pode 
solicitar aos alunos que estudem os ODAs específicos sobre 
ondulação: videoaula Ondulação e o PDF Ondulação, para 
comparar com a prática que executaram. 
 
[DEMONSTRAÇÃO] O docente faz uma breve demonstração de 
como enrolar os cabelos, abordando os aspectos observados na 
prática dos alunos e nos ODAs estudados, comentando eventuais 
ajustes.   
 
[SIMULAÇÃO] Os alunos são divididos em duplas ou podem utilizar 
o manequim de treinamento para a atividade. De acordo com os 
critérios estabelecidos pelo docente (demonstração), devem 
simular o enrolamento para técnicas de permanente. Todos os 
alunos devem praticar a técnica. 
 
[FECHAMENTO] Ao final, deverão apresentar o resultado e 
dialogar acerca das dificuldades encontradas e possíveis soluções. 
É importante que o docente oriente a inclusão dos registros e 
reflexões sobre esta prática no portfólio. 
 
[ENCAMINHAMENTO] O docente informa que a próxima aula será 
presencial e que os alunos precisam trazer materiais e utensílios 
para realizar uma atividade prática de ondulação de cabelos e 
convidar modelos. 

 

 

 

Aula 72 
Presencial 
 

[AQUECIMENTO] Os alunos são orientados a organizar seu 
ambiente de trabalho e preparar a modelo e/ou manequim de 
treinamento para o atendimento. Recomenda-se que o docente 
oriente os alunos a utilizar os registros do portfólio e o checklist 
criado nas UCs anteriores.  
 
[PRÁTICA ORIENTADA] O docente orienta os alunos a realizar o 
teste de mechas e preencher a ficha de diagnóstico capilar antes 

ODA ESPIE:  
- Videoaula Desondulação –  
https://www.youtube.com/embed/cC3B2YgM
M5A?rel=0&amp;showinfo=0. 
  
- Desondulação (PDF) –  
https://moodle.sc.senac.br/FTP/cabhib/PDFs_
complementares/competencia_04/desondulac

 

https://www.youtube.com/embed/cC3B2YgMM5A?rel=0&amp;showinfo=0
https://www.youtube.com/embed/cC3B2YgMM5A?rel=0&amp;showinfo=0
https://moodle.sc.senac.br/FTP/cabhib/PDFs_complementares/competencia_04/desondulacao.pdf
https://moodle.sc.senac.br/FTP/cabhib/PDFs_complementares/competencia_04/desondulacao.pdf


PLANO DE TRABALHO DOCENTE PARA OFERTA FLEXÍVEL 
 

98  

de iniciarem o processo de ondulação. 

Em seguida, os alunos devem iniciar o processo seguindo as 
orientações do fabricante. Durante a aplicação da técnica, o 
docente observa se os alunos estão conseguindo realizar a 
atividade; se necessário, orienta e faz intervenções. 

Obs.: essa atividade pode contribuir para o desenvolvimento do 
projeto integrador. 

 
[FECHAMENTO] O docente faz considerações a respeito das 
práticas e solicita que os alunos aperfeiçoem os registros nos 
portfólios, principalmente dicas e possíveis técnicas para correção 
de erros.  
 
[AVALIAÇÃO] O docente avalia a execução de seus alunos 
observando se eles estão conseguindo realizar a técnica de 
ondulação. 
 
[ENCAMINHAMENTO] O docente informa que a próxima aula será 
presencial e que os alunos precisam trazer modelos para 
desondulação (compatíveis para realizar a atividade), materiais e 
utensílios para uma atividade prática. O docente recomenda 
também a exploração do material no ESPIE sobre desondulação. 

ao.pdf. 

 

Aula 73 
Presencial 
 

[[AQUECIMENTO] Os alunos serão orientados a organizar seu 
ambiente de trabalho e preparar a modelo e/ou manequim de 
treinamento para o atendimento. Recomenda-se que o docente 
oriente os alunos a utilizar os registros do portfólio e o checklist 
criado nas UCs anteriores.  
 
[PRÁTICA ORIENTADA] O docente orienta os alunos a realizar o 
teste de mechas e preencher a ficha de diagnóstico capilar antes 
de iniciarem o processo desondulação. 

Em seguida, os alunos devem ser orientados a iniciar o processo 

 

 

https://moodle.sc.senac.br/FTP/cabhib/PDFs_complementares/competencia_04/desondulacao.pdf
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seguindo as orientações do fabricante. Durante a aplicação da 
técnica, o docente observa se os alunos estão conseguindo realizar 
a atividade; se necessário, orienta e faz intervenções. 

Obs.: essa atividade pode contribuir para o desenvolvimento do 
projeto integrador. 

 
[FECHAMENTO] O docente faz considerações a respeito das 
práticas e solicita que os alunos aperfeiçoem os registros nos 
portfólios, principalmente dicas e possíveis técnicas para correção 
de erros.  
 
[AVALIAÇÃO] O docente avalia a execução de seus alunos 
observando se eles estão conseguindo realizar a técnica de 
desondulação. 
 
[ENCAMINHAMENTO] O docente deverá informar que a próxima 
aula será presencial e os alunos precisam trazer modelos para 
ondulação e desondulação (compatíveis para realizar a atividade), 
materiais e utensílios para participar de um workshop com um 
especialista em ondulação e desondulação. Recomenda-se que os 
alunos elaborem perguntas a partir dos seus portfólios para sanar 
as dúvidas no workshop.  

Aula 74 
Presencial 
 

[ORIENTAÇÕES PRÉVIAS PARA O WORKSHOP] O docente deve 
orientar que o profissional especialista proponha uma técnica 
simples de ondulação e desondulação. 
 
[WORKSHOP] Um profissional da área, especialista em ondulação 
e desondulação (convidado previamente pelo docente), 
demonstra e orienta os alunos abordando algumas técnicas (os 
alunos deverão fazer as perguntas elaboradas a partir da sua 
vivência e portfólio). Após esse momento será realizada a prática 
orientada que será acompanhada pelo docente e pelo especialista.  
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[PRÁTICA ORIENTADA] Os alunos serão orientados a organizar seu 
ambiente de trabalho e preparar a modelo e/ou manequim de 
treinamento para o atendimento.  O docente orienta os alunos a 
realizar o teste de mechas e a preencher a ficha de diagnóstico 
capilar antes de iniciarem os processos de ondulação e 
desondulação. 

Os alunos devem ser orientados a iniciar os processos seguindo as 
orientações do profissional especialista. Durante a atividade, o 
docente observa se os alunos estão conseguindo realizar a prática; 
se necessário, orienta e faz intervenções. 
 
[FECHAMENTO] O docente faz considerações a respeito das 
práticas e solicita que os alunos aperfeiçoem os registros nos 
portfólios, principalmente dicas e possíveis técnicas para correção 
de erros. 
 
[AVALIAÇÃO] O docente avalia a execução de seus alunos 
observando se eles estão conseguindo realizar as técnicas de 
ondulação e desondulação. 
 
[ENCAMINHAMENTO] O docente informa que a próxima aula será 
presencial e que os alunos precisam trazer modelos para 
ondulação e desondulação (compatíveis para realizar a atividade), 
materiais e utensílios para a prática. 
 

Aula 75 
Presencial 
 

[AQUECIMENTO] Os alunos serão orientados a organizar seu 
ambiente de trabalho e preparar a modelo e/ou manequim de 
treinamento para o atendimento. Recomenda-se que o docente 
oriente os alunos a utilizar os registros do portfólio e o checklist 
criado nas UCs anteriores.  
 
[PRÁTICA ORIENTADA] O docente orienta os alunos a realizar o 
teste de mechas e a preencher a ficha de diagnóstico capilar antes 

ODA Senac Recomenda: 
Conceitos básicos de colorimetria –  
https://www.youtube.com/watch?v=NeGoZoE
bzKg&list=PLM_w7N-
7CinKYmDMLr4SDtP3_b6PjUF9Z&index=6. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=NeGoZoEbzKg&list=PLM_w7N-7CinKYmDMLr4SDtP3_b6PjUF9Z&index=6
https://www.youtube.com/watch?v=NeGoZoEbzKg&list=PLM_w7N-7CinKYmDMLr4SDtP3_b6PjUF9Z&index=6
https://www.youtube.com/watch?v=NeGoZoEbzKg&list=PLM_w7N-7CinKYmDMLr4SDtP3_b6PjUF9Z&index=6
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de iniciarem o processo de ondulação. Os alunos devem ser 
orientados a iniciar o processo seguindo as orientações do 
fabricante. Durante o processo o docente observa se os alunos 
estão conseguindo realizar a atividade; se necessário, orienta e faz 
intervenções. 

Obs.: essa atividade pode contribuir para o desenvolvimento do 
projeto integrador. 

 
[FECHAMENTO] O docente faz considerações a respeito das 
práticas e solicita que os alunos finalizem os registros nos 
portfólios, a partir das práticas vivenciadas e de aspectos que 
ainda devem ser melhorados por cada um dos alunos.  
 
[AVALIAÇÃO] O docente avalia a execução de seus alunos e 
contribui com cada um em seus registros no portfólio, 
principalmente em relação aos aspectos que ainda precisam ser 
aperfeiçoados. 
 
[ENCAMINHAMENTO] O docente deverá informar que a próxima 
aula será presencial, sobre técnicas de coloração e descoloração. 
Para o próximo encontro, o docente solicita que os alunos façam 
uma pesquisa a respeito das tendências de colorimetria no 
mercado e oportunidades de trabalho para o profissional 
cabeleireiro. Os alunos deverão compartilhar os materiais no AVA 
do curso.  

Para a próxima aula, os alunos devem trazer um kit de tinta guache 
(preto, branco, vermelho, azul e amarelo – ex.: 
https://abre.ai/chAF), pincel para guache e uma cartolina. Eles 
devem assistir aos ODAs sobre colorimetria e registrar a 
importância da cor para a colorimetria capilar. 
 

 

 

https://abre.ai/chAF
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Situação de Aprendizagem 2 - Técnicas de coloração e descoloração 
Carga horária prevista:  60h 

Número de aulas: 15  

O docente deve elaborar um desafio tendo por contexto os fazeres e problemáticas comuns às situações para alterar a estrutura e coloração dos 
fios de cabelo. 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, 3, 4 5, 6 e 9 desta UC, que contribuirão 
para a vivência, análise e resolução das problemáticas apresentadas. Para a execução dos processos de avaliação das características de cabelos e couro 
cabeludo do cliente, o cabeleireiro deve considerar, além das técnicas do procedimento, as informações dadas pelo cliente em relação aos seus 
objetivos. Outro aspecto fundamental a ser considerado na alteração de estrutura capilar são os produtos e 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 a segurança do profissional.  

 

O docente pode propor o seguinte desafio aos alunos:  

  

Atualmente, a busca por novas tendências e técnicas de coloração capilar gera muitas oportunidades de trabalho, já que aumenta a procura por 
profissionais qualificados. Para se inserir nesse segmento, os profissionais de beleza têm que acompanhar as tendências da moda e do mercado, visando 
ampliar seu repertório de composições visuais e atuar com excelência, sendo capaz de satisfazer ou até mesmo superar as expectativas dos clientes.  

Diante deste cenário, os alunos do curso de cabeleireiro foram convidados a participar de processo seletivo para contratação de um cabeleireiro/ 
colorimetrista. Este salão está com dificuldades para contratar um profissional com habilidades relacionadas à transformação de estruturas capilares 
por meio das técnicas de colorimetria, portanto é fundamental que o candidato conheça o sistema de cor e a composição de cor natural dos cabelos. 

É importante considerar que o público deste estabelecimento é muito jovem e busca acompanhar as tendências de moda. Esse público costuma cometer 
erros domésticos em seus cabelos com frequência e, posteriormente, recorrer a um profissional para efetuar as correções. 

 

O processo seletivo consiste em elaborar um checklist de procedimentos a serem observados na execução do processo. Os candidatos também deverão 
apresentar portfólio com registros provenientes de diversas mídias (fotos, vídeos etc.) relacionados às técnicas de colorimetria aplicada a cabelos.  

 

Para o desenvolvimento dessa situação de aprendizagem, o aluno irá analisar alguns modelos com base em suas experiências prévias, descrevendo 
eventuais dificuldades na alteração e verificar a viabilidade do procedimento. Na sequência, o docente deverá acompanhar os alunos na realização das 
atividades propostas. 

Estas aulas podem ocorrer por demonstração do docente com modelos no espaço de laboratório (alunos, familiares e pessoas próximas) ou com 
imagens e vídeos. Recomenda-se propor a análise de situações reais e/ou simuladas de diferentes perfis de clientes, de modo que as possibilidades se 
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ampliem.  

Em relação às alergias e reações químicas, recomenda-se convidar especialistas em dermatologia e/ou estética para dialogar com a turma. 
 

A cada finalização de uma aula ou conjunto de aulas o docente poderá estabelecer relações entre o desempenho dos alunos 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; 

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

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

4. Realiza teste de mecha, a fim de verificar compatibilidade de produtos e resistência dos fios, de acordo com a indicação do fabricante; 

5. Realiza procedimentos de coloração de acordo com a avaliação e a indicação do fabricante; 

6. Realiza procedimentos de descoloração de acordo com a avaliação e a indicação do fabricante; 

9. Orienta o cliente quanto aos cuidados a serem adotados após procedimentos químicos capilares. 
 

Elementos 

Conhecimentos 

• Promoção da saúde e prevenção de agravos: 
definições, impactos e formas de promoção 
da saúde, bem como de prevenção de 
agravos à saúde do cliente e do profissional; 

• Estrutura e características do cabelo para a 
realização de procedimentos químicos 
capilares;  

• Composição da cor natural dos cabelos;  

• Cosmetologia para procedimentos químicos 
capilares: produtos, composição química e 
utilização; 

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

Habilidades 

• Organizar materiais, produtos, instrumentos 
e equipamentos;   

• Manter a limpeza e a organização do local 
de trabalho;  

• Verificar a compatibilidade de produtos;  

• Acompanhar a reação dos cabelos durante o 
teste de mecha e/ou aplicação dos produtos 
na realização dos procedimentos químicos; 

• Trabalhar em equipe multiprofissional;  

• Manusear instrumentos, equipamentos e 
materiais;  

• Comunicar-se com clareza e objetividade;  

Atitudes/Valores 

• Proatividade, atenção, 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; 

• Criatividade na realização dos 
procedimentos químicos capilares;  

• Cumprimento das normas de saúde e 
segurança; 
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• Técnicas de coloração: cabelos naturais, 
cabelos coloridos, cabelos brancos, pré-
pigmentação, mordaçagem e coloração;  

• Técnicas de descoloração, decapagem e 
despigmentação parcial.  

 

• Interpretar informações e orientações de 
rótulos de produtos;  

• Calcular valores dos procedimentos e 
quantidades de produtos.  

 

• Comprometimento com o trabalho em 
equipe;  

• Cuidado no manuseio dos cabelos e couro 
cabeludo;  

• Parcimônia na utilização de recursos;  

• Valorização e respeito à diversidade.  

 

 

 

Aula Atividades  ODAs ou estratégias metodológicas Registro de 
participação 

Aula 76 
Presencial 
 

[MAPA MENTAL - PROCESSOS DE COLORAÇÃO E 
DESCOLORAÇÃO] O docente apresenta a situação de 
aprendizagem que norteará as atividades ao longo das aulas 
seguintes. Com base nas pesquisas dos alunos sobre colorimetria, 
o docente pode construir com a turma um mapa mental para 
destacar a importância dos processos de coloração e descoloração 
para a carreira do aluno, bem como orientar sobre processos 
seletivos na área da beleza. O docente pode explorar o ODA ESPIE 
“Currículo e entrevista”. 

Obs.: essa atividade pode contribuir para o desenvolvimento do 
projeto integrador. 

 

[ESTUDO DIRIGIDO] Os alunos deverão explorar os objetos digitais 
indicados pelo docente nos repositórios ESPIE e Senac Recomenda 
para subsidiar uma plenária sobre coloração: objeto interativo 
“Uso das cores”, vídeo e PDF “Estrela de Oswald” e “Estrela de 
Oswald e seu uso para neutralização da cor”. Algumas perguntas 
podem nortear o estudo: 

• Para que serve a estrela de Oswald? 

• O que são cores primárias? 

 
ODAs ESPIE: 

- Dicas para elaboração de currículos –  
https://espiehlg.senacrs.com.br/arquivos/objeto/
2/2/41/XE9iamVjdHNcMlxETjY2XGluZGV4Lmh0b
Ww=. 

- Elaboração de currículos –  
https://espiehlg.senacrs.com.br/arquivos/objeto/
2/2/126/XE9iamVjdHNcMlxETjE0MlxpbmRleC5od
G1s.  

- Entrevista de emprego –  
https://espiehlg.senacrs.com.br/professorrecurso
/47.  

- Cores e harmonia dos tons –  
https://espiehlg.senacrs.com.br/arquivos/objeto/

 

https://espiehlg.senacrs.com.br/arquivos/objeto/2/2/41/XE9iamVjdHNcMlxETjY2XGluZGV4Lmh0bWw=
https://espiehlg.senacrs.com.br/arquivos/objeto/2/2/41/XE9iamVjdHNcMlxETjY2XGluZGV4Lmh0bWw=
https://espiehlg.senacrs.com.br/arquivos/objeto/2/2/41/XE9iamVjdHNcMlxETjY2XGluZGV4Lmh0bWw=
https://espiehlg.senacrs.com.br/arquivos/objeto/2/2/126/XE9iamVjdHNcMlxETjE0MlxpbmRleC5odG1s
https://espiehlg.senacrs.com.br/arquivos/objeto/2/2/126/XE9iamVjdHNcMlxETjE0MlxpbmRleC5odG1s
https://espiehlg.senacrs.com.br/arquivos/objeto/2/2/126/XE9iamVjdHNcMlxETjE0MlxpbmRleC5odG1s
https://espiehlg.senacrs.com.br/professorrecurso/47
https://espiehlg.senacrs.com.br/professorrecurso/47
https://espiehlg.senacrs.com.br/arquivos/objeto/2/2/22/XE9iamVjdHNcMlxETjQxXGluZGV4Lmh0bWw=
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• O que são cores secundarias? 

• O que são cores terciarias? 

 

[DISCUSSÃO] Em plenária, e utilizando as informações dos ODAs, 
o docente provoca os alunos sobre estrela de Oswald e cores 
primárias, secundárias e terciárias. Os alunos devem ter 
oportunidade de apresentar suas conclusões. O docente pode 
ainda criar perguntas que relacionem a teoria e a prática da 
colorimetria na ação profissional do cabeleireiro. 

 

[EXERCÍCIO PRÁTICO - COLORIMETRIA] A partir da discussão, o 
docente propõe a prática da mistura das cores e os conceitos 
trabalhados na discussão, utilizando o kit de tinta guache. Os 
alunos podem utilizar folha branca A4, cartolina branca ou um 
gabarito de colorimetria elaborado pelo docente. 

Obs.: essa atividade pode contribuir para o desenvolvimento do 
projeto integrador. 

 

[REFLEXÃO] Os alunos se reúnem novamente e dialogam sobre as 
descobertas e a aplicabilidade dos conhecimentos de colorimetria. 

 

[ENCAMINHAMENTO] O docente avisa que a próxima aula será 
presencial e que os alunos precisam trazer um recipiente para 
tinta e pincel de coloração. Os alunos deverão explorar o ODA 
Senac Recomenda #12 Avaliação capilar | Não abra mão! e 
realizar os registros no portfólio sobre suas dúvidas. O docente 
pode orientar que incluam os registros sobre mistura de cores e 
entrevistas no seu portfólio.  

 

2/2/22/XE9iamVjdHNcMlxETjQxXGluZGV4Lmh0b
Ww=.  

- Estrela de Oswald –  
https://youtu.be/I2pPDRhtd2k. 

- Estrela de Oswald (PDF, p. 16) – 
https://moodle.sc.senac.br/FTP/cabhib/PDFs_co
mplementares/competencia_04/estrela_de_osw
ald.pdf.  
 
- Estrela de Oswald e seu uso para neutralização 
da cor –  
https://youtu.be/dpVsdRXzy_8. 

 
- Estrela de Oswald e seu uso para neutralização 
da cor (PDF, p. 17) –  
https://espiehlg.senacrs.com.br/professorrecurso
/22. 
 
ODA Senac Recomenda: 
 #12 Avaliação capilar | Não abra mão! –  
https://www.youtube.com/watch?v=P9prsN6IDg
o&list=PLM_w7N-7CinLA6Rc6GmXTh77R-
SVhe7dQ&index=5. 
 
 

 Aula 77 
Presencial 
 

[DISCUSSÃO] A partir do exercício sobre avaliação capilar 
realizado em casa, o docente inicia discussão sobre a importância 
da avaliação da estrutura capilar para aplicação dos 
procedimentos de coloração, considerando contribuições dos 

ODAs ESPIE:  
 
- Videoaula Nomenclatura, cor natural, reflexos e 
cor de fundo de clareamento –   

 

https://espiehlg.senacrs.com.br/arquivos/objeto/2/2/22/XE9iamVjdHNcMlxETjQxXGluZGV4Lmh0bWw=
https://espiehlg.senacrs.com.br/arquivos/objeto/2/2/22/XE9iamVjdHNcMlxETjQxXGluZGV4Lmh0bWw=
https://youtu.be/I2pPDRhtd2k
https://moodle.sc.senac.br/FTP/cabhib/PDFs_complementares/competencia_04/estrela_de_oswald.pdf
https://moodle.sc.senac.br/FTP/cabhib/PDFs_complementares/competencia_04/estrela_de_oswald.pdf
https://moodle.sc.senac.br/FTP/cabhib/PDFs_complementares/competencia_04/estrela_de_oswald.pdf
https://youtu.be/dpVsdRXzy_8
https://espiehlg.senacrs.com.br/professorrecurso/22
https://espiehlg.senacrs.com.br/professorrecurso/22
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alunos. O docente pode utilizar parte da aula para que alunos que 
não assistiram ao vídeo possam fazê-lo. 

  

[EXERCÍCIO PRÁTICO] Utilizando tufos de cabelo, em duplas os 
alunos devem identificar os tons naturais e realizar pelo menos 
dois processos de descoloração com diferentes oxidantes (10v, 
20v, 30v ou 40v), identificando o fundo de clareamento para a 
base escolhida. 

 

[EXPOSIÇÃO DIALOGADA] O docente aborda os procedimentos de 
descoloração e, a partir da prática dos alunos, apresenta 
problemas que podem vir a ocorrer e apresenta técnicas para 
contornar dificuldades nos procedimentos. O docente pode 
utilizar alguns ODAs sobre colorimetria para ampliar o 
entendimento da temática: a videoaula “Nomenclatura, cor 
natural, reflexos e cor de fundo de clareamento” e o PDF 
“Nomenclatura de cor natural, reflexos e cor de fundo”. 

 

[PRÁTICA ORIENTADA] Utilizando os tufos de cabelo, em duplas 
os alunos devem novamente identificar os tons naturais e realizar 
um processo de descoloração identificando o fundo de 
clareamento para a base escolhida, desta vez aplicando as técnicas 
orientadas pelo docente. 

 

[AVALIAÇÃO] O docente deve observar o desempenho dos alunos 
na atividade prática proposta a fim de observar evidência dos 
indicadores da competência. 

 

[ENCAMINHAMENTO] O docente informa que a próxima aula será 
presencial e que devem assistir novamente aos ODAs sobre estrela 
de Oswald com foco em identificar as principais contribuições do 
seu uso na alteração de coloração e/processos de correção de cor. 
O docente incentiva que os alunos registrem os principais 

https://www.youtube.com/embed/MIFmx82Pvcs
?rel=0&showinfo=0  
 
- Estrela de Oswald –  
https://youtu.be/I2pPDRhtd2k. 
 
- Estrela de Oswald (PDF, p. 16) – 
https://moodle.sc.senac.br/FTP/cabhib/PDFs_co
mplementares/competencia_04/estrela_de_osw
ald.pdf.  
 
- Estrela de Oswald e seu uso para neutralização 
da cor –  
https://youtu.be/dpVsdRXzy_8. 
 
- Estrela de Oswald e seu uso para neutralização 
da cor (PDF, p. 17) –  
https://espiehlg.senacrs.com.br/professorrecurso
/22. 
 
- Nomenclatura de cor natural, reflexos e cor de 
fundo (PDF, p. 7) –  
https://moodle.sc.senac.br/FTP/cabhib/PDFs_co
mplementares/competencia_04/nomenclatura_c
or_natural_reflexos_e_cor_de_fundo_de_clarea
m. 

 
 

https://www.youtube.com/embed/MIFmx82Pvcs?rel=0&showinfo=0
https://www.youtube.com/embed/MIFmx82Pvcs?rel=0&showinfo=0
https://youtu.be/I2pPDRhtd2k
https://moodle.sc.senac.br/FTP/cabhib/PDFs_complementares/competencia_04/estrela_de_oswald.pdf
https://moodle.sc.senac.br/FTP/cabhib/PDFs_complementares/competencia_04/estrela_de_oswald.pdf
https://moodle.sc.senac.br/FTP/cabhib/PDFs_complementares/competencia_04/estrela_de_oswald.pdf
https://youtu.be/dpVsdRXzy_8
https://espiehlg.senacrs.com.br/professorrecurso/22
https://espiehlg.senacrs.com.br/professorrecurso/22
https://moodle.sc.senac.br/FTP/cabhib/PDFs_complementares/competencia_04/nomenclatura_cor_natural_reflexos_e_cor_de_fundo_de_claream
https://moodle.sc.senac.br/FTP/cabhib/PDFs_complementares/competencia_04/nomenclatura_cor_natural_reflexos_e_cor_de_fundo_de_claream
https://moodle.sc.senac.br/FTP/cabhib/PDFs_complementares/competencia_04/nomenclatura_cor_natural_reflexos_e_cor_de_fundo_de_claream
https://moodle.sc.senac.br/FTP/cabhib/PDFs_complementares/competencia_04/nomenclatura_cor_natural_reflexos_e_cor_de_fundo_de_claream
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aprendizados da aula em seus portfólios.  

Aula 78 
Presencial 
 

[PAINEL] A partir do estudo dos alunos sobre as contribuições da 
estrela de Oswald para processos de alteração/correção de cor, os 
alunos devem fazer um painel em conjunto. 

  

[ATIVIDADE PRÁTICA] Utilizando tufos de cabelo, em duplas os 
alunos irão identificar os tons naturais e realizar pelo menos dois 
processos de coloração com diferentes oxidantes (10v, 20v, 30v ou 
40v), identificando o fundo de clareamento para a base escolhida. 

 

[EXPOSIÇÃO DIALOGADA] O docente aborda procedimentos de 
coloração e, a partir da prática dos alunos, apresenta problemas 
que podem vir a ocorrer e apresenta técnicas para contornar 
dificuldades em relação aos procedimentos, utilizando os ODAs 
indicados: “Conhecendo o mundo da coloração” (PDF e 
videoaula), aplicativo da L’Oréal, item divisões e subdivisões para 
aplicação da cor, cabelos brancos. 

 

[PRÁTICA ORIENTADA] Utilizando tufos de cabelo, em duplas os 
alunos irão novamente identificar os tons naturais e realizar um 
processo de descoloração, identificando o fundo de clareamento 
para a base escolhida, agora aplicando as técnicas orientadas pelo 
docente. 

 

[AVALIAÇÃO] O docente deve observar o desempenho dos alunos 
na atividade prática proposta, a fim de observar evidência dos 
indicadores da competência.  

 

[ENCAMINHAMENTO] O docente informa que a próxima aula será 
presencial e que os alunos devem trazer seus materiais e 
equipamentos para coloração e descoloração. 
 

ODAs ESPIE:  

-  Conhecendo o mundo da coloração – 
https://www.youtube.com/embed/ZES61yScoW
M?rel=0&amp;showinfo=0 -Vídeo aula. 

-  Conhecendo o mundo da coloração (PDF) 
https://moodle.sc.senac.br/FTP/cabhib/PDFs_co
mplementares/competencia_04/conhecendo_o_
mundo_da_coloracao.pdf. 

App L’Oréal: 

- Divisões e subdivisões para aplicação da cor, 
cabelos brancos. 

 

 

https://moodle.sc.senac.br/FTP/cabhib/PDFs_complementares/competencia_04/conhecendo_o_mundo_da_coloracao.pdf
https://moodle.sc.senac.br/FTP/cabhib/PDFs_complementares/competencia_04/conhecendo_o_mundo_da_coloracao.pdf
https://moodle.sc.senac.br/FTP/cabhib/PDFs_complementares/competencia_04/conhecendo_o_mundo_da_coloracao.pdf
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Aula 79 
Presencial 
 

[AQUECIMENTO] O docente propõe um diálogo sobre as práticas 
e reflexões da aula anterior e convida os alunos a apresentar 
brevemente seus registros.  
 
[ATIVIDADE PRÁTICA] O docente propõe aos alunos que façam a 
análise dos fios e da estrutura capilar do modelo, dialoguem com 
ele para saber os objetivos e as preferências e então proponham 
uma alteração, descrevendo a técnica e os motivos.   
 
[EXPOSIÇÃO DIALOGADA] Considerando as análises e propostas 
dos alunos, o docente aborda procedimentos de coloração e 
descoloração que poderão ser aplicados na aula de hoje, 
descrevendo os procedimentos e pontos de atenção, registrando 
em um lugar visível para todos. 
 
[PRÁTICA ORIENTADA] O docente estabelece um diálogo sobre as 
sugestões de procedimento dos alunos. Caso haja discordância 
entre os alunos e o docente, este deve questionar o aluno acerca 
de suas decisões e levá-lo a novas reflexões sobre o diagnóstico. 
Os alunos iniciam a aplicação no modelo e o docente acompanha 
e orienta o processo. Deve-se fazer o registro fotográfico das 
etapas de cada procedimento. 
 
[AVALIAÇÃO] O docente deve observar o desempenho dos alunos 
na atividade prática proposta, a fim de observar evidência dos 
indicadores da competência e avaliar a aplicação das técnicas 
pelos alunos. 
 

[ENCAMINHAMENTO] O docente informa que a próxima aula será 
presencial e que os alunos devem trazer seus materiais e 
equipamentos para coloração e descoloração. 
 

 

 

 

 

Aula 80 [AQUECIMENTO] O docente propõe um diálogo sobre as reflexões ODAs ESPIE:   
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Presencial 
 

da aula anterior e convida os alunos a apresentar brevemente seus 
registros no portfólio. O docente questiona a turma a respeito do 
que deu certo, o que deu errado e pede expliquem por que alguns 
procedimentos não foram escolhidos. 
 
[ATIVIDADE PRÁTICA] O docente propõe que os alunos façam 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.   
 
[EXPOSIÇÃO DIALOGADA] O docente aborda os processos de 
coloração e descoloração que poderão ser feitos na aula de hoje, 
descrevendo os procedimentos e pontos de atenção e registrando 
em um lugar visível para todos. Os alunos devem escolher um 
modelo específico para a prática, considerando as seguintes 
variáveis: cabelos naturais, cabelos coloridos, cabelos brancos e 
cabelos loiros para escurecer. 
 
[PRÁTICA ORIENTADA] O docente estabelece um diálogo sobre as 
sugestões de procedimento dos alunos. Caso haja discordância 
entre os alunos e o docente, esse deve questionar o aluno acerca 
de suas decisões e levá-lo a novas reflexões sobre o diagnóstico. 
Os alunos iniciam a aplicação no modelo e o docente acompanha 
e orienta o processo. Deve-se fazer o registro fotográfico das 
etapas de cada procedimento. 
 
[AVALIAÇÃO] O docente deve observar o desempenho dos alunos 
na atividade prática proposta, a fim de observar evidência dos 
indicadores da competência, avaliando a aplicação das técnicas 
ensinadas pelo docente durante a atividades com os modelos. 
 

[ENCAMINHAMENTO] O docente informa que a próxima aula será 
presencial e que os alunos devem trazer seus materiais e 

Alteração da estrutura e coloração dos fios de 
cabelo – PDF sobre cabelos brancos (p. 21) –  
https://moodle.sc.senac.br/FTP/cabhib/PDFs_co
mplementares/competencia_04/cabelos_brancos
.pdf.  

Senac EaD:  

Cabeleireiro | Coloração - cabelos brancos –  
https://youtu.be/0y0PnbHH7YM. 

 

https://moodle.sc.senac.br/FTP/cabhib/PDFs_complementares/competencia_04/cabelos_brancos.pdf
https://moodle.sc.senac.br/FTP/cabhib/PDFs_complementares/competencia_04/cabelos_brancos.pdf
https://moodle.sc.senac.br/FTP/cabhib/PDFs_complementares/competencia_04/cabelos_brancos.pdf
https://youtu.be/0y0PnbHH7YM
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equipamentos para coloração e descoloração. Os alunos devem 
fazer uma pesquisa sobre coloração em cabelos brancos e registrar 
apontamentos no portfólio sobre a aplicação, riscos e possíveis 
correções. O docente pode sugerir revisitar alguns ODAs que 
tratam da temática. 
 

Aula 81 
Presencial 
 

[AQUECIMENTO] O docente propõe um diálogo sobre as reflexões 
da aula anterior e convida os alunos a apresentar brevemente seus 
registros no portfólio. O docente questiona o que deu certo, o que 
deu errado e pede que expliquem por que alguns procedimentos 
não foram escolhidos. 
 
[ATIVIDADE PRÁTICA] O docente propõe que os alunos façam a 
análise dos fios e da estrutura capilar do modelo com cabelos 
brancos, dialoguem com ele para saber os objetivos e as 
preferencias e então proponham uma alteração, descrevendo a 
técnica e os motivos.   
 
[EXPOSIÇÃO DIALOGADA] O docente aborda procedimentos 
sobre como colorir os cabelos brancos e pré-pigmentação, 
descrevendo práticas e pontos de atenção, registrando em um 
lugar visível para todos. Em seguida, deverão escolher um modelo 
específico para a prática, considerando as seguintes variáveis: 
cabelos naturais, cabelos coloridos, cabelos brancos. 
 
[PRÁTICA ORIENTADA] O docente estabelece um diálogo sobre as 
sugestões de procedimento dos alunos. Caso haja discordância 
entre os alunos e o docente, este deve questionar o aluno acerca 
de suas decisões e levá-lo a novas reflexões sobre o diagnóstico. 
Os alunos iniciam a aplicação no modelo e o docente acompanha 
e orienta o processo. Deve-se fazer o registro fotográfico das 
etapas de cada procedimento. 
 

 

ODAs ESPIE: 

 

- Alteração da estrutura e coloração dos fios de 
cabelo –  

https://espiehlg.senacrs.com.br/pdfViewer/221.  

- Cabeleireiro | Coloração - divisões e subdivisões 
para aplicação da coloração –  
https://youtu.be/3yUIMsNIC9E. 

- Alteração da estrutura e coloração dos fios de 
cabelo – videoaula sobre divisões e subdivisões 
para a aplicação da cor –  
https://www.youtube.com/embed/3yUIMsNIC9E
?rel=0&amp;showinfo=0.  

- PDF sobre divisões e subdivisões para a 
aplicação da cor (p. 19) –  
https://moodle.sc.senac.br/FTP/cabhib/PDFs_co
mplementares/competencia_04/divisoes_e_subd
ivisoes_para_aplicacao_da_coloracao.pdf.  

 

https://espiehlg.senacrs.com.br/pdfViewer/221
https://youtu.be/3yUIMsNIC9E
https://www.youtube.com/embed/3yUIMsNIC9E?rel=0&amp;showinfo=0
https://www.youtube.com/embed/3yUIMsNIC9E?rel=0&amp;showinfo=0
https://moodle.sc.senac.br/FTP/cabhib/PDFs_complementares/competencia_04/divisoes_e_subdivisoes_para_aplicacao_da_coloracao.pdf
https://moodle.sc.senac.br/FTP/cabhib/PDFs_complementares/competencia_04/divisoes_e_subdivisoes_para_aplicacao_da_coloracao.pdf
https://moodle.sc.senac.br/FTP/cabhib/PDFs_complementares/competencia_04/divisoes_e_subdivisoes_para_aplicacao_da_coloracao.pdf
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[AVALIAÇÃO] O docente deve observar o desempenho dos alunos 
na atividade prática proposta, a fim de observar evidência dos 
indicadores da competência, avaliando a aplicação das técnicas 
ensinadas pelo docente durante a atividades com os modelos. 
 

[ENCAMINHAMENTO] O docente informa que a próxima aula será 
presencial e que os alunos devem trazer seus materiais e 
equipamentos para coloração e descoloração. Os alunos exploram 
os ODAs sobre coloração global e registram apontamentos no 
portfólio sobre a aplicação, riscos e possíveis correções. 
 

Aula 82 
Presencial 
 

[AQUECIMENTO] O docente propõe um diálogo sobre as reflexões 
da aula anterior e convida os alunos a apresentar brevemente seus 
registros no portfólio. O docente questiona o que deu certo, o que 
deu errado e pede que expliquem por que alguns procedimentos 
não foram escolhidos. 
 
[ATIVIDADE PRÁTICA] O docente propõe que os alunos façam a 
análise dos fios e da estrutura capilar do modelo, dialoguem com 
ele para saber os objetivos e as preferências e então proponham 
uma alteração envolvendo a coloração global, descrevendo a 
técnica e os motivos.   
 
[EXPOSIÇÃO DIALOGADA] O docente aborda a temática coloração 
global, descrevendo os procedimentos e pontos de atenção, 
registrando em um lugar visível para todos. Em seguida, deverão 
escolher um modelo específico para a prática, considerando as 
seguintes variáveis: cabelos naturais, cabelos coloridos e cabelos 
brancos. 
 
[PRÁTICA ORIENTADA] O docente estabelece um diálogo sobre as 
sugestões de procedimento dos alunos. Caso haja discordância 
entre os alunos e o docente, este deve questionar o aluno acerca 

ODA ESPIE:  

Alteração da estrutura e coloração dos fios de 
cabelo –  

https://espiehlg.senacrs.com.br/pdfViewer/221.  

 

https://espiehlg.senacrs.com.br/pdfViewer/221
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de suas decisões e levá-lo a novas reflexões sobre o diagnóstico. 
Os alunos iniciam a aplicação no modelo e o docente acompanha 
e orienta o processo. Deve-se fazer o registro fotográfico das 
etapas de cada procedimento. 
 
[AVALIAÇÃO] O docente deve observar o desempenho dos alunos 
na atividade prática proposta, a fim de observar evidência dos 
indicadores da competência, avaliando a aplicação das técnicas 
ensinadas pelo docente durante a atividades com os modelos. 
 

[ENCAMINHAMENTO] O docente informa que a próxima aula será 
presencial e que os alunos devem trazer seus materiais e 
equipamentos para coloração e descoloração. Os alunos exploram 
os ODAs sobre retoque de raiz e registram apontamentos no 
portfólio sobre a aplicação, riscos e possíveis correções. 
 

Aula 83 
Presencial 
 

[AQUECIMENTO] O docente propõe um diálogo sobre as reflexões 
da aula anterior e convida os alunos a apresentar brevemente seus 
registros no portfólio. O docente questiona o que deu certo, o que 
deu errado e pede que expliquem por que alguns procedimentos 
não foram escolhidos. 

[ATIVIDADE PRÁTICA] O docente propõe que os alunos façam a 
análise dos fios e da estrutura capilar do modelo, dialoguem com 
ele para saber os objetivos e as preferências e então proponham 
uma alteração envolvendo a retoque da raiz, descrevendo a 
técnica e os motivos.   
 
[EXPOSIÇÃO DIALOGADA] O docente aborda a temática retoque 
da raiz, descrevendo os procedimentos e pontos de atenção, 
registrando em um lugar visível para todos. Em seguida, deverão 
escolher um modelo específico para a prática, considerando as 
seguintes variáveis: cabelos naturais, cabelos coloridos e cabelos 
brancos. 

ODAs Senac Recomenda: 

Decapagem ou descoloração, e agora? –  

https://www.youtube.com/watch?v=CIGJM_Nb0
kE&list=PLM_w7N-
7CinIVP4SR0BOBu6x5dWG_u3BU&index=9.  

 

ODA ESPIE: 

Alteração da estrutura e coloração dos fios de 
cabelo –  

https://espiehlg.senacrs.com.br/pdfViewer/221.  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=CIGJM_Nb0kE&list=PLM_w7N-7CinIVP4SR0BOBu6x5dWG_u3BU&index=9
https://www.youtube.com/watch?v=CIGJM_Nb0kE&list=PLM_w7N-7CinIVP4SR0BOBu6x5dWG_u3BU&index=9
https://www.youtube.com/watch?v=CIGJM_Nb0kE&list=PLM_w7N-7CinIVP4SR0BOBu6x5dWG_u3BU&index=9
https://espiehlg.senacrs.com.br/pdfViewer/221


PLANO DE TRABALHO DOCENTE PARA OFERTA FLEXÍVEL 
 

113  

 
[PRÁTICA ORIENTADA] O docente estabelece um diálogo sobre as 
sugestões de procedimento dos alunos. Caso haja discordância 
entre os alunos e o docente, este deve questionar o aluno acerca 
de suas decisões e levá-lo a novas reflexões sobre o diagnóstico. 
Os alunos iniciam a aplicação no modelo e o docente acompanha 
e orienta o processo. Deve-se fazer o registro fotográfico das 
etapas de cada procedimento. 
 
[AVALIAÇÃO] O docente deve observar o desempenho dos alunos 
na atividade prática proposta, a fim de observar evidência dos 
indicadores da competência, avaliando a aplicação das técnicas 
ensinadas pelo docente durante a atividades com os modelos. 
 

[ENCAMINHAMENTO] O docente informa que a próxima aula será 
presencial e que os alunos devem trazer seus materiais e 
equipamentos para coloração e descoloração. Os alunos exploram 
os ODAs sobre decapagem e registram apontamentos no portfólio 
sobre a aplicação, riscos e possíveis correções. 
 

Aula 84 
Presencial 
 

[AQUECIMENTO] O docente propõe um diálogo sobre as reflexões 
da aula anterior e convida os alunos a apresentar brevemente seus 
registros no portfólio. O docente questiona o que deu certo, o que 
deu errado e pede que expliquem por que alguns procedimentos 
não foram escolhidos. 
 
[ATIVIDADE PRÁTICA] O docente propõe que os alunos façam a 
análise dos fios e da estrutura capilar do modelo, dialoguem com 
ele para saber os objetivos e as preferências e então proponham 
uma alteração envolvendo decapagem, descrevendo a técnica e 
os motivos.   
 
[EXPOSIÇÃO DIALOGADA] O docente aborda a temática 

ODA ESPIE: 

Alteração da estrutura e coloração dos fios de 
cabelo (p. 22 e 23) –  

https://espiehlg.senacrs.com.br/pdfViewer/221.  

 

 

 

https://espiehlg.senacrs.com.br/pdfViewer/221
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decapagem, descrevendo os procedimentos e pontos de atenção, 
registrando em um lugar visível para todos. Em seguida, deverão 
escolher um modelo específico para a prática, considerando as 
seguintes variáveis: cabelos naturais, cabelos coloridos e cabelos 
brancos. 
 
[PRÁTICA ORIENTADA] O docente estabelece um diálogo sobre as 
sugestões de procedimento dos alunos. Caso haja discordância 
entre os alunos e o docente, este deve questionar o aluno acerca 
de suas decisões e levá-lo a novas reflexões sobre o diagnóstico. 
Os alunos iniciam a aplicação no modelo e o docente acompanha 
e orienta o processo. Deve-se fazer o registro fotográfico das 
etapas de cada procedimento. 
 
[AVALIAÇÃO] O docente deve observar o desempenho dos alunos 
na atividade prática proposta, a fim de observar evidência dos 
indicadores da competência, avaliando a aplicação das técnicas 
ensinadas pelo docente durante a atividades com os modelos. 
 

[ENCAMINHAMENTO] O docente informa que a próxima aula será 
presencial e que os alunos devem trazer seus materiais e 
equipamentos para coloração e descoloração. Os alunos exploram 
os ODAs sobre descoloração global e registram apontamentos no 
portfólio sobre a aplicação, riscos e possíveis correções. 
 

Aula 85 
Presencial 
 

AQUECIMENTO] O docente propõe um diálogo sobre as reflexões 
da aula anterior e convida os alunos a apresentar brevemente seus 
registros no portfólio. O docente questiona o que deu certo, o que 
deu errado e pede que expliquem por que alguns procedimentos 
não foram escolhidos. 
 
[ATIVIDADE PRÁTICA] O docente propõe aos alunos que façam a 
análise dos fios e da estrutura capilar do modelo, dialoguem com 
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ele para saber os objetivos e as preferências e então proponham 
uma alteração envolvendo descoloração global, descrevendo a 
técnica e os motivos.   
 
[EXPOSIÇÃO DIALOGADA] O docente aborda a temática 
descoloração global, descrevendo os procedimentos e pontos de 
atenção, registrando em um lugar visível para todos. Em seguida, 
deverão escolher um modelo específico para a prática, 
considerando as seguintes variáveis: cabelos naturais, cabelos 
coloridos e cabelos brancos. 
 
[PRÁTICA ORIENTADA] O docente estabelece um diálogo sobre as 
sugestões de procedimento dos alunos. Caso haja discordância 
entre os alunos e o docente, este deve questionar o aluno acerca 
de suas decisões e levá-lo a novas reflexões sobre o diagnóstico. 
Os alunos iniciam a aplicação no modelo e o docente acompanha 
e orienta o processo. Deve-se fazer o registro fotográfico das 
etapas de cada procedimento. 
 
[AVALIAÇÃO] O docente deve observar o desempenho dos alunos 
na atividade prática proposta, a fim de observar evidência dos 
indicadores da competência, avaliando a aplicação das técnicas 
ensinadas pelo docente durante a atividades com os modelos. 
 
[ORIENTAÇÕES PARA O PROJETO DE TRANSFORMAÇÃO 
CAPILAR] O docente deve apresentar a proposta de elaboração de 
um projeto, descrevendo o que se espera e como serão as etapas 
de desenvolvimento. Em seguida, os alunos assistem a um vídeo 
previamente escolhido pelo docente que inspire a realização de 
transformação capilar de um cliente com o perfil descrito em 
nossa situação desafiadora (público muito jovem que busca 
tendências de moda e acaba cometendo erros domésticos em seus 
cabelos com muita frequência, sendo necessário buscar um 
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profissional para corrigir). Em pequenos grupos, os alunos deverão 
selecionar um modelo, caracterizá-lo (figurino, maquiagem – se a 
escola possuir cursos de maquiador, os alunos poderão ser 
convidados) e descrever informações do seu perfil, seus objetivos 
com o cabelo, características capilares. A partir disso, o aluno deve 
indicar que alterações pretende realizar, os procedimentos que 
pretende empreender e as recomendações de cuidados 
posteriores. Daqui a quatro aulas deverão apresentar seus 
projetos. 

Obs.: essa atividade pode contribuir para o desenvolvimento do 
projeto integrador. 

 

[ENCAMINHAMENTO] O docente informa que a próxima aula será 
presencial e que os alunos devem trazer seus materiais e 
equipamentos para coloração e descoloração, pois terão um 
workshop com um especialista. O docente pode recomendar que 
os alunos assistam a vídeos ou materiais do profissional convidado 
a fim de elaborarem questões para o workshop. 
 

Aula 86 
Presencial 
 

[WORKSHOP] O docente apresenta o profissional especialista em 
colorimetria, destacando elementos do seu portfólio. Em seguida, 
o profissional demonstra e orienta os alunos, abordando algumas 
técnicas (o docente pode orientar que o profissional especialista 
proponha uma técnica simples de coloração e descoloração). 
 
[PRÁTICA ORIENTADA COM ESPECIALISTA] Os alunos serão 
orientados a organizar seu ambiente de trabalho e preparar o 
modelo e/ou manequim de treinamento para o atendimento. Em 
seguida, devem realizar o teste de mechas e preencher a ficha de 
diagnóstico capilar, antes de iniciarem o processo de coloração e 
descoloração. 

Todos os procedimentos devem ser pautados nas orientações do 
profissional especialista. Durante o processo, o docente observa 

ODA ESPIE: 

Alteração da estrutura e coloração dos fios de 
cabelo (p. 22 e 23) –  
https://espiehlg.senacrs.com.br/pdfViewer/221.  
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se os alunos estão conseguindo realizar a atividade, se necessário 
orienta e faz intervenções. 

Obs.: essa atividade pode contribuir para o desenvolvimento do 
projeto integrador. 
 

[FECHAMENTO] O docente avalia em conjunto com os alunos os 
conhecimentos e as práticas que foram aprofundadas, e orienta o 
registro no portfólio. 
 
[AVALIAÇÃO] O Docente avalia a execução de seus alunos, 
observando se eles estão conseguindo realizar a técnica de 
coloração ou descoloração. 
 

[ENCAMINHAMENTO] O docente informa que a próxima aula será 
presencial e que os alunos devem trazer seus materiais e 
equipamentos para coloração e descoloração. Os alunos exploram 
os ODAs sobre descoloração parcial (mechas) e registram 
apontamentos no portfólio sobre a aplicação, riscos e possíveis 
correções. 

Aula 87 
Presencial 
 

[AQUECIMENTO] O docente propõe um diálogo sobre as reflexões 
da aula anterior e convida os alunos a apresentar brevemente seus 
registros no portfólio. O docente questiona o que deu certo, o que 
deu errado e pede que expliquem por que alguns procedimentos 
não foram escolhidos. 
 
[ATIVIDADE PRÁTICA] O docente propõe que os alunos façam a 
análise dos fios e da estrutura capilar do modelo, dialoguem com 
ele para saber os objetivos e as preferências e então proponham 
uma alteração envolvendo descoloração parcial (mechas), 
descrevendo a técnica e os motivos.   
 
[EXPOSIÇÃO DIALOGADA] O docente aborda a temática 
descoloração parcial (mechas), descrevendo os procedimentos e 

ODA ESPIE:  

 

Alteração da estrutura e coloração dos fios de 
cabelo (p. 22 e 23) –  
https://espiehlg.senacrs.com.br/pdfViewer/221.  
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pontos de atenção, registrando em um lugar visível para todos. Em 
seguida, deverão escolher um modelo específico para a prática, 
considerando as seguintes variáveis: cabelos naturais, cabelos 
coloridos e cabelos brancos. 
 
[PRÁTICA ORIENTADA] O docente estabelece um diálogo sobre as 
sugestões de procedimento dos alunos. Caso haja discordância 
entre os alunos e o docente, este deve questionar o aluno acerca 
de suas decisões e levá-lo a novas reflexões sobre o diagnóstico. 
Os alunos iniciam a aplicação no modelo e o docente acompanha 
e orienta o processo. Deve-se fazer o registro fotográfico das 
etapas de cada procedimento. 
 
[AVALIAÇÃO] O docente deve observar o desempenho dos alunos 
na atividade prática proposta, a fim de observar evidência dos 
indicadores da competência, avaliando a aplicação das técnicas 
ensinadas pelo docente durante a atividades com os modelos. 
 

[ENCAMINHAMENTO] O docente informa que a próxima aula será 
presencial e os que alunos devem trazer seus materiais e 
equipamentos para coloração e descoloração, além de apresentar 
os resultados de seu projeto. Os alunos exploram os ODAs sobre 
descoloração parcial em diagonal (mechas) e registram 
apontamentos no portfólio sobre a aplicação, os riscos e possíveis 
correções. 
 

Aula 88 
Presencial 
 

AQUECIMENTO] O docente propõe um diálogo sobre as reflexões 
da aula anterior e convida os alunos a apresentar brevemente seus 
registros no portfólio. O docente questiona o que deu certo, o que 
deu errado e pede que expliquem por que alguns procedimentos 
não foram escolhidos. 
 
[ATIVIDADE PRÁTICA] O docente propõe que os alunos façam a 
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análise dos fios e da estrutura capilar do modelo, dialoguem com 
ele para saber os objetivos e as preferências e então proponham 
uma alteração envolvendo descoloração parcial em diagonal 
(mechas), descrevendo a técnica e os motivos.   
 
[EXPOSIÇÃO DIALOGADA] O docente aborda a temática 
descoloração parcial em diagonal (mechas), descrevendo os 
procedimentos e pontos de atenção, registrando em um lugar 
visível para todos. Em seguida, deverão escolher um modelo 
específico para a prática, considerando as seguintes variáveis: 
cabelos naturais, cabelos coloridos e cabelos brancos. 
 
[PRÁTICA ORIENTADA] O docente estabelece um diálogo sobre as 
sugestões de procedimento dos alunos. Caso haja discordância 
entre os alunos e o docente, este deve questionar o aluno acerca 
de suas decisões e levá-lo a novas reflexões sobre o diagnóstico. 
Os alunos iniciam a aplicação no modelo e o docente acompanha 
e orienta o processo. Deve-se fazer o registro fotográfico das 
etapas de cada procedimento. 
 
[AVALIAÇÃO - PORTFÓLIO DE ALTERAÇÃO DE ESTRUTURA E 
COLORAÇÃO DOS FIOS DE CABELO] O docente deve avaliar a 
qualidade do portfólio de cada aluno e comentar sobre o 
desempenho durante a atividades práticas com os modelos. 

O docente pode solicitar que os alunos postem no ambiente 
virtual o portfólio de alteração de estrutura e coloração dos fios de 
cabelo. 

Obs.: essa atividade pode contribuir para o desenvolvimento do 
projeto integrador. 

 
[ORIENTAÇÕES PARA O PROJETO DE TRANSFORMAÇÃO 
CAPILAR] O docente informa que a apresentação dos projetos será 
na próxima aula e que deverão assinalar as técnicas mais 
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adequadas para execução do projeto de acordo com as 
características do desafio. A discussão pode considerar algum 
objeto digital de aprendizagem (o docente pode trazer alguns 
insumos sobre tendências de moda para transformação capilar 
que tenha relação com o perfil de cliente do salão descrito no 
desafio). Orienta quanto ao tempo de exposição e à participação 
dos outros alunos enquanto cada grupo se apresenta. O docente 
pode reservar parte da aula para esclarecer dúvidas e orientar 
quanto aos procedimentos de cada grupo. 

Obs.: essa atividade pode contribuir para o desenvolvimento do 
projeto integrador. 

 
[ENCAMINHAMENTO] Os alunos dialogam em aula sobre os 
resultados e aperfeiçoam seu projeto incluindo as sugestões do 
docente. Eles farão a apresentação desse projeto final na aula 
seguinte. Para este dia, o aluno deverá, além de transformar a 
estrutura ou realizar um projeto de coloração, caracterizar a 
modelo e fotografar os resultados.  

Aula 89  
Presencial 
 

[APRESENTAÇÃO DOS PROJETOS DE TRANSFORMAÇÃO CAPILAR] 
Os alunos apresentam o projeto de transformação capilar a ser 
realizado na aula. Eles deverão assinalar as técnicas mais 
adequadas, de acordo com as características do desafio. Enquanto 
um grupo executa o projeto, os demais alunos devem registrar 
dúvidas e considerações para posterior discussão.  

Obs.: essa atividade pode contribuir para o desenvolvimento do 
projeto integrador. 

 
[FECHAMENTO] Os alunos dialogam em aula sobre os resultados 
e recebem feedbacks individuais a respeito de seu desempenho 
durante o curso.  
 

  

Aula 90 Caso a aula anterior não tenha sido suficiente para a apresentação   
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Presencial 
 

dos trabalhos, o docente pode reservar parte desta última aula 
para conclusão dos projetos. 
 
[FECHAMENTO DO CURSO] O docente pode escolher uma 
dinâmica de compartilhamento de impressões sobre o curso com 
perguntas de autoavaliação. Os alunos podem escolher 
compartilhar ou registrar em papel. É importante que o docente 
recupere as competências e indicadores associados ao curso, 
relembrando ações e exercícios desenvolvidos durante as aulas. 
 

Observações: Todas as práticas sugeridas podem ser executadas em modelo ou manequim de treinamento com fios 100% natural. 

 
 
 
 
 
 

UC: Projeto Integrador  CH: 40h 

Proposta 1 - Tema gerador: O atendimento às normas da Vigilância Sanitária pelo profissional cabeleireiro. 

Os docentes deverão apresentar aos alunos diferentes exemplos de situações de trabalho (reais ou fictícios) que envolvam o 
cumprimento das normas da Vigilância Sanitária pelos estabelecimentos do segmento de beleza, considerando a estrutura 
física e os serviços oferecidos, bem como os procedimentos adotados pelos cabeleireiros que atuam no local. A partir da 
análise desses casos, os alunos deverão propor ações de melhorias e adequações que atendam às normas vigentes. 

Número de aulas: 10 

 

Aula Atividades  ODAs ou estratégias metodológicas Registro de 
participação 

Aula 1 
Presencial 
 

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

[ENCAMINHAMENTO] O docente deve informar que a próxima aula 
será não presencial síncrona e que os alunos deverão acessar o 
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ambiente virtual para realizar as atividades propostas.  

Aula 2 
Não 
presencial 
(síncrona) 

[PLANO DE AÇÃO] O docente deverá discutir com os alunos as 
ações a serem realizadas e detalhar as atividades e 
responsabilidades dos envolvidos no desenvolvimento do projeto; 
detalhar entregas parciais de cada etapa do plano de ação do PI. 
Após a discussão, o docente deverá solicitar que a turma elabore, 
de maneira colaborativa, utilizando os recursos do ambiente virtual, 
uma proposta de plano de ação com todos os itens combinados. 
Esse plano de ação deverá ser postado no ambiente virtual. 

[ENCAMINHAMENTO] O docente deve informar aos alunos que a 
próxima aula será presencial e que eles deverão ir ao Senac para 
realizar as atividades. É importante explicitar o prazo para a 
realização da atividade.  

 

Postagem do 
plano de ação 
no ambiente 
virtual. 

Aula 3 
Presencial 
 

[PLANO DE AÇÃO] O docente pode analisar o plano de ação junto 
com a turma, observando se as atividades previstas explicitam as 
condições para a sua realização, quais os recursos necessários e 
quem são os envolvidos, fazendo observações quando necessário. 

O docente deve informar aos alunos que a próxima aula será 
presencial e que eles deverão ir ao Senac para realizar as atividades.  

  

Aula 4 
Presencial 
 

[EXECUÇÃO E MONITORAMENTO DO PLANO DE AÇÃO] É hora de 
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 e sistematizar as entregas parciais do projeto; planejar 
encontros que acompanhem o andamento do plano de ação, bem 
como propor eventuais adequações. 

[ENCAMINHAMENTO] O docente deve informar aos alunos que a 
próxima aula será presencial e que eles deverão ir ao Senac para 
realizar as atividades. 
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Aula 5 
Presencial 
 

[EXECUÇÃO E MONITORAMENTO DO PLANO DE AÇÃO] O docente 
pode realizar encontro para acompanhar o andamento do plano de 
ação, bem como propor eventuais adequações. 

[ENCAMINHAMENTO] O docente deve informar aos alunos que a 
próxima aula será presencial e que eles deverão ir ao Senac para 
realizar as atividades. 

  

Aula 6 
Presencial 
 

[EXECUÇÃO E MONITORAMENTO DO PLANO DE AÇÃO] O docente 
pode realizar encontro para acompanhar o andamento do plano de 
ação, bem como propor eventuais adequações. 

[ENCAMINHAMENTO] O docente deve informar aos alunos que a 
próxima aula será presencial e que eles deverão ir ao Senac para 
realizar as atividades. 

  

Aula 7 
Presencial 
 

[EXECUÇÃO E MONITORAMENTO DO PLANO DE AÇÃO] O docente 
pode realizar encontro para acompanhar o andamento do plano de 
ação, bem como propor eventuais adequações. 

[ENCAMINHAMENTO] O docente deve informar aos alunos que a 
próxima aula será presencial e que eles deverão ir ao Senac para 
realizar as atividades. 

  

Aula 8 
Presencial 
 

[EXECUÇÃO E MONITORAMENTO DO PLANO DE AÇÃO] O docente 
pode realizar encontro para acompanhar o andamento do plano de 
ação, bem como propor eventuais adequações e planejar a 
apresentação do PI. 

[ENCAMINHAMENTO] O docente deve informar que a próxima aula 
será presencial e que os alunos deverão ir para o Senac. 

  

Aula 9 
Presencial 
 

[SÍNTESE E ENTREGA DO PI] O docente pode responder à 
problematização que deu origem ao PI; promover discussão sobre 
o desenvolvimento da aprendizagem do aluno; promover reflexão 
junto aos alunos sobre as contribuições de cada UC para o 
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desenvolvimento do projeto; avaliação dos pontos positivos e 
pontos de melhoria. Verificar se está tudo preparado para a 
apresentação do PI. 

[ENCAMINHAMENTO] O docente deverá informar aos alunos que a 
próxima aula será presencial e que eles deverão ir ao Senac para 
realizar a apresentação do PI. 

Aula 10 
Presencial 
 

[SÍNTESE E ENTREGA DO PI] Apresentação do projeto para a 
comunidade. Os alunos deverão montar e realizar a apresentação 
do PI para a comunidade. Podem ser convidados alunos e docentes 
das demais turmas dos cursos do segmento de beleza, parentes dos 
alunos e profissionais da área. 

  

Comentários: 

 

 

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. 

 

Contribuições das Unidades Curriculares 

UC 1  
Aula 7:  Registro de análise da legislação sanitária; 
Aula 8: 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; 
Aula 10: Elaboração de Procedimentos Operacionais Padrão (POPs). 

UC 2  
Aula 15: Mapa mental de patologias; 
Aula 17: Simulação de compra de materiais; 
Aula 18: Apresentação de layout. 

UC 3  
Aula 35: Elaboração de protocolo de tratamento. 
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UC 4  
Aula 50: Simulação – Manobras; 
Aula 55: Técnicas de acabamento com navalha e máquina. 

UC 5   
Aulas 72, 73 e 75: Prática orientada de alteração de estrutura dos fios de cabelo; 
Aula 86: Prática orientada com especialista – coloração e descoloração. 

 
 

 

UC: Projeto Integrador  CH: 40h 

Proposta 2 - Tema gerador: Embelezamento dos cabelos: a orientação do profissional cabeleireiro. 
Os docentes devem propor aos alunos desafios que envolvam a reflexão e a pesquisa sobre a disseminação de informações 
e procedimentos inadequados de embelezamento dos cabelos (tutorial de internet, salões de beleza e atendimento em 
domicílio, entre outros). A partir da formulação de hipóteses sobre o tema, o docente deverá propor estratégias que 
contextualizem e integrem as competências de todas as unidades curriculares, identificando situações-problema para a 
indicação de possíveis soluções.  

Número de aulas: 10 

 

Aula Atividades  ODAs ou estratégias metodológicas Registro de 
participação 

Aula 1 
Presencial 
 

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

[ENCAMINHAMENTO] O docente deve informar que a próxima aula 
será não presencial síncrona e que os alunos deverão acessar o 
ambiente virtual para realizar as atividades propostas.  

  

Aula 2 
Não 
presencial 
(síncrona) 

[PLANO DE AÇÃO] O docente deverá discutir com os alunos as ações 
a serem realizadas e detalhar as atividades e responsabilidades dos 
envolvidos no desenvolvimento do projeto; detalhar entregas 
parciais de cada etapa do plano de ação do PI. Após a discussão, o 
docente deverá solicitar que a turma elabore, de maneira 
colaborativa, utilizando os recursos do ambiente virtual, uma 

 

Postagem do 
plano de ação 
no ambiente 

virtual. 
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proposta de plano de ação com todos os itens combinados. Esse 
plano de ação deverá ser postado no ambiente virtual. 

[ENCAMINHAMENTO] O docente deve informar aos alunos que a 
próxima aula será presencial e que eles deverão ir ao Senac para 
realizar as atividades. É importante explicitar o prazo para a 
realização da atividade.  

Aula 3 
Presencial 
 

[PLANO DE AÇÃO] O docente poderá analisar o plano de ação junto 
com a turma, observando se as atividades previstas explicitam as 
condições para a sua realização, quais os recursos necessários e 
quem são os envolvidos, fazendo observações quando necessário. 

O docente deve informar aos alunos que a próxima aula será 
presencial e que eles deverão ir ao Senac para realizar as atividades.  

  

Aula 4 
Presencial 
 

[EXECUÇÃO E MONITORAMENTO DO PLANO DE AÇÃO] É hora de 
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 e sistematizar as entregas parciais do projeto; planejar 
encontros que acompanhem o andamento do plano de ação, bem 
como propor eventuais adequações. 

[ENCAMINHAMENTO] O docente deve informar aos alunos que a 
próxima aula será presencial e que eles deverão ir ao Senac para 
realizar as atividades. 

  

Aula 5 
Presencial 
 

[EXECUÇÃO E MONITORAMENTO DO PLANO DE AÇÃO] O docente 
pode realizar encontro para acompanhar o andamento do plano de 
ação, bem como propor eventuais adequações. 

[ENCAMINHAMENTO] O docente deve informar aos alunos que a 
próxima aula será presencial e que eles deverão ir ao Senac para 
realizar as atividades. 
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Aula 6 
Presencial 
 

[EXECUÇÃO E MONITORAMENTO DO PLANO DE AÇÃO] O docente 
pode realizar encontro para acompanhar o andamento do plano de 
ação, bem como propor eventuais adequações. 

[ENCAMINHAMENTO] O docente deve informar aos alunos que a 
próxima aula será presencial e que eles deverão ir ao Senac para 
realizar as atividades. 

  

Aula 7 
Presencial 
 

[EXECUÇÃO E MONITORAMENTO DO PLANO DE AÇÃO] O docente 
pode realizar encontro para acompanhar o andamento do plano de 
ação, bem como propor eventuais adequações. 

[ENCAMINHAMENTO] O docente deve informar aos alunos que a 
próxima aula será presencial e que eles deverão ir ao Senac para 
realizar as atividades. 

  

Aula 8 
Presencial 
 

[EXECUÇÃO E MONITORAMENTO DO PLANO DE AÇÃO] O docente 
pode realizar encontro para acompanhar o andamento do plano de 
ação, bem como propor eventuais adequações e planejar a 
apresentação do PI. 

[ENCAMINHAMENTO] O docente deve informar que a próxima aula 
será presencial e que os alunos deverão ir para o Senac. 

  

Aula 9 
Presencial 
 

[SÍNTESE E ENTREGA DO PI] O docente pode responder à 
problematização que deu origem ao PI; promover discussão sobre o 
desenvolvimento da aprendizagem do aluno; promover reflexão 
junto aos alunos sobre as contribuições de cada UC para o 
desenvolvimento do projeto; avaliação dos pontos positivos e pontos 
de melhoria. Verificar se está tudo preparado para a apresentação do 
PI. 

[ENCAMINHAMENTO] O docente deve informar aos alunos que a 
próxima aula será presencial e que eles deverão ir ao Senac para 
realizar a apresentação do PI. 
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Aula 10 
Presencial 
 

[SÍNTESE E ENTREGA DO PI] Apresentação do projeto para a 
comunidade. Os alunos deverão montar e realizar a apresentação do 
PI para a comunidade. Podem ser convidados alunos e docentes das 
demais turmas dos cursos do segmento de beleza, parentes dos 
alunos e profissionais da área. 

  

Comentários: 

 

 

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. 

 

Contribuições das Unidades Curriculares 

UC 1  
Aula 10: Elaboração de procedimentos operacionais padrão (POPs); 
Aula 12:  Plano de negócio.  

UC 2  
Aula 14: Elaboração do portfólio digital. 

UC 3  
Aula 35: Elaboração de protocolo de tratamento; 
Aulas 40 e 43: Relatório – demonstração. 

UC 4  
Aula 47: Gravação de vídeo de autoanálise – visagismo; 
Aula 48: Proposta de consultoria de imagem. 

UC 5  
Aula 76: Mapa mental – processos de coloração e descoloração; 
Aula 76: Exercício prático – colorimetria. 
Aula 85: Orientações para o projeto de transformação capilar; 
Aula 88: Portfólio de alteração de estrutura e coloração dos fios de cabelo; 
Aula 88: Orientações para o projeto de transformação capilar; 
Aulas 89 e 90: Apresentação do projeto de transformação capilar. 
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Percentual de flexibilização do curso 

Carga Horária Percentual 

 
Presencial: 308 horas 
 
Não presencial: 92 horas 

Síncrono: 76 horas 
Assíncrono: 16 horas 

 
Presencial: 77% 
 
Não presencial: 23% 

Síncrono: 83% 
Assíncrono: 17% 

 


