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 CURSO: Maquiador 
  

Carga horária: 160 horas  

Eixo: Ambiente e Saúde 
 

Segmento: Beleza Categoria/Código DN: 1557 

Tipo: Qualificação Profissional 

 

UC 1: Organizar o ambiente e os processos de trabalho do maquiador CH: 48 

 

Situação de Aprendizagem 1:   
Planejamento e organização do ambiente adequado aos processos de trabalho do maquiador 
Carga horária prevista: 12 h 

Número de aulas: 
4 

Para a execução de seus processos de trabalho, o maquiador deve organizar o ambiente adequadamente, utilizando técnicas de 
organização e assepsia, respeitando e contemplando normas e legislações vigentes, preceitos de ergonomia e de segurança no trabalho, 
além de observar as próprias características de instalações, materiais, instrumentos e mobiliários. Com isso, ele garante a qualidade da 
execução de seus fazeres profissionais e minimiza os riscos ocupacionais. 

 

Essa situação de aprendizagem mobilizará os elementos da competência referentes aos indicadores 1 e 2 dessa Unidade Curricular. Ao 
serem incentivados a executar os fazeres previstos nesses indicadores, os estudantes deverão analisar, debater e propor soluções para 
as problemáticas que envolvem a organização do ambiente adequado aos processos de trabalho do maquiador.  

    

Ao longo das atividades que compõem essa situação de aprendizagem, os estudantes deverão elaborar um checklist com fotos, 
orientações e dicas de organização para ambientes diversos onde o maquiador pode vir a realizar o seu trabalho.   

 

Inicialmente, o estudante irá analisar por meio de suas experiências prévias as possíveis falhas em um ambiente onde o maquiador 
realizaria seu trabalho. É interessante trabalhar análise de locais reais e/ou simulados diversos onde o maquiador pode atuar (salão, 
estúdio fotográfico, domicílio, área externa etc.). Esses ambientes devem ser criados pelo docente antes da aula, podendo ser utilizadas 
diversas possibilidades, como: a exibição virtual do espaço de laboratório desorganizado, podendo ser trabalhada a organização desse 
ambiente, ou ainda por meio de maquetes, painéis, desenhos (layout), aplicativos (ex.: Minecraft), entre outros. 

 

Para trabalhar o elemento da competência relacionado à ergonomia, sugere-se convidar profissional fisioterapeuta para ministrar 
palestra e/ou trabalhar a análise de imagens ou vídeos de diferentes postos de trabalho do maquiador para que seja possível 
estabelecer relação entre o impacto da organização do ambiente de trabalho na postura corporal do profissional. Ainda, indicamos 
articular esta análise às noções sobre as normas de segurança do trabalho e à utilização de EPIs. 
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Em relação às normas da Vigilância Sanitária, recomenda-se convidar representantes da Vigilância Sanitária para palestras, conforme 
detalhado nas atividades a seguir. 
 
A cada finalização de uma aula, ou um conjunto de aulas, o docente poderá estabelecer relações entre o desempenho dos estudantes e 
o atendimento aos indicadores, de maneira a ser possível avaliar o desenvolvimento da competência, de maneira processual e individual.  

Indicadores 

1. Prepara o espaço de trabalho de forma funcional, antes e depois do atendimento, selecionando materiais, instrumentos e produtos, 
controlando o estoque de acordo com os procedimentos a serem executados;  
2. Realiza assepsia nas instalações, nos mobiliários e materiais, conforme normas e legislação vigentes. 

Elementos 

Conhecimentos 

 

- Ambientes de trabalho do maquiador: 

locais de atuação; 

- Materiais, instrumentos, equipamentos e 

produtos do maquiador: características, 

validade, função, quantidade, qualidade e 

formas de descarte; 

- Limpeza, higienização, desinfecção e 

esterilização: normas e orientações da 

Vigilância Sanitária vigentes (serviços de 

beleza), procedimentos, produtos e 

equipamentos; 

- Ergonomia no espaço de trabalho do 

maquiador: adequação do posto de trabalho, 

postura, movimentos repetitivos, importância 

da ginástica laboral e formas de prevenção 

de acidentes e doenças ocupacionais; 

- Normas de segurança do trabalho e 

Equipamentos de Proteção Individual (EPIs): 

definição, função e formas de utilização de 

Habilidades 

 

- Ter visão sistêmica sobre os processos de 
trabalho; 

- Organizar processos de trabalho; 

- Manusear produtos e equipamentos de 
limpeza, higienização e esterilização; 

- Comunicar-se com clareza e objetividade; 

- Interpretar textos. 

 

 

Atitudes/Valores 

 

- Respeito às normas e legislações; 

- Atenção e responsabilidade nos 
procedimentos e ações do profissional. 
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EPIs do maquiador; 

- Tipos de riscos relacionados às atividades 

de beleza: biológicos, químicos, físicos e/ou 

acidentes; 

- Reações alérgicas: sinais, sintomas 

(vermelhidão, ardor, coceira) e 

procedimentos; 

- Definição e riscos das doenças 

transmissíveis: micoses, alergias, dermatite 

de contato (herpes), conjuntivite, HIV, 

hepatite A, B e C, entre outras; 

Controle de estoque: armazenagem, 

cadastro, registro em sistema de controle 

(eletrônico ou manual), inventário físico e 

rotatividade de materiais e produtos; 

- Fabricação de produtos cosméticos: 

classificação, rótulos, embalagens, normas 

e legislações (Anvisa, ABNT). 

 

 

Aula Atividades  ODAs ou estratégias 
metodológicas 

Registro de 
participação 

Aula 1 
 Presencial    
 Não 

presencial 
(síncrona / 
assíncrona) 

[PREPARAÇÃO] Docente deve preparar, utilizando o recurso que 
considerar melhor, diferentes ambientes de trabalho do maquiador 
(salão, estúdio fotográfico, domicílio, área externa etc.). Ambientes que 
não refletem funcionalidade no trabalho do profissional, desorganizados 
e com diversos problemas (ex.: ambiente com mobiliário não 
ergonômico, com materiais inapropriados, com materiais dispostos de 
maneira confusa, com baixa iluminação no ambiente). 
 
[INTRODUÇÃO/AQUECIMENTO] Docente dá boas-vindas aos 
estudantes, apresenta o curso e fala sobre como será desenvolvido o 

ODA: docente simula o 
ambiente de trabalho do 
maquiador com fotos, a 
sala de aula da unidade ou 
recurso digital que 
possibilite a interação do 
estudante. 

 

ODA Senac Recomenda: 
Organização da bancada 
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curso 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, 
apresentar brevemente o Projeto Integrador e conscientizar o aluno em 
torno da profissão de maquiador, relatando a necessidade de formação 
continuada e de uma postura profissional no mercado de trabalho, 
destacando a importância da valorização perante o cliente. 
 
[SIMULAÇÃO] Docente apresenta ambientes diversos de trabalho do 
maquiador (fotos, a sala de aula da unidade ou outros recursos digitais) 
e solicita que os estudantes organizem o ambiente, corrigindo os 
problemas apresentados. É interessante que a estratégia ou objeto de 
aprendizagem utilizado possibilitem a interação do estudante. 
 
[LEVANTAMENTO DE CONHECIMENTOS PRÉVIOS/DIAGNÓSTICO 
DA TURMA] Durante a simulação, o docente realiza registros 
mapeando o perfil da turma. Após o tempo estipulado para as 
atividades, o docente solicita aos estudantes que apresentem as suas 
proposições de organização e justifiquem suas escolhas com base nas 
suas experiências prévias.  
 
Em seguida, pergunta se eles utilizam algum tipo de processo ou 
ferramenta para realizar essa atividade. Juntamente com os estudantes, 
o docente incentiva os alunos a estabelecerem relações entre as formas 
de organizar e executar algum tipo de processo para isso na vida 
pessoal e no ambiente profissional. Durante esse diálogo, o docente 
registra as respostas dos estudantes no quadro, no flipchart ou em 
algum recurso digital. 
 

[FECHAMENTO] Docente conclui o assunto e indica o acesso ao vídeo 
do canal do YouTube Senac Recomenda “Organização da bancada”. 
Docente auxilia os estudantes no acesso ao canal e responde quaisquer 
dúvidas e problemas de acesso. 
[ENCAMINHAMENTO] O docente deverá informar que a próxima aula 
será não presencial e que eles deverão assistir também ao vídeo do 

https://www.youtube.com/
watch?v=tkP_zPMd2Cg&li
st=PLM_w7N-
7CinL_MwMBTIFziRtethyf
nmD3&index=1 
 

ODA Senac Recomenda: 
Área em que o maquiador 
pode e consegue atuar 
https://www.youtube.com/
watch?v=eCeyy3oOacs&li
st=PLM_w7N-
7CinKUnw8KoIoU6405aI-
Kbgrf&index=2 
 

https://www.youtube.com/watch?v=tkP_zPMd2Cg&list=PLM_w7N-7CinL_MwMBTIFziRtethyfnmD3&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=tkP_zPMd2Cg&list=PLM_w7N-7CinL_MwMBTIFziRtethyfnmD3&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=tkP_zPMd2Cg&list=PLM_w7N-7CinL_MwMBTIFziRtethyfnmD3&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=tkP_zPMd2Cg&list=PLM_w7N-7CinL_MwMBTIFziRtethyfnmD3&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=tkP_zPMd2Cg&list=PLM_w7N-7CinL_MwMBTIFziRtethyfnmD3&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=eCeyy3oOacs&list=PLM_w7N-7CinKUnw8KoIoU6405aI-Kbgrf&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=eCeyy3oOacs&list=PLM_w7N-7CinKUnw8KoIoU6405aI-Kbgrf&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=eCeyy3oOacs&list=PLM_w7N-7CinKUnw8KoIoU6405aI-Kbgrf&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=eCeyy3oOacs&list=PLM_w7N-7CinKUnw8KoIoU6405aI-Kbgrf&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=eCeyy3oOacs&list=PLM_w7N-7CinKUnw8KoIoU6405aI-Kbgrf&index=2
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Senac Recomenda “Área que o maquiador pode e consegue atuar”. 

Aula 2 
 Presencial       
 Não 

presencial 
(síncrona / 
assíncrona) 

[AQUECIMENTO] Docente pode iniciar a aula fazendo perguntas sobre 
os vídeos que os estudantes viram em casa. Ele pode perguntar aos 
estudantes: 

• Quais áreas de atuação do maquiador os estudantes 
consideraram inusitadas? 

• Como deve ser disposto o ambiente de trabalho do maquiador? 

• Quais áreas os estudantes se veem trabalhando como 
maquiador? 

• De que forma a postura dos estudantes durante o curso pode 
influenciar na qualidade do maquiador dentro do mercado de 
trabalho e como pode valorar a profissão? 

 
O docente pode criar outras perguntas baseado no vídeo ou usar outros 
vídeos para esta ação. 
 

[MESA REDONDA/WEBINAR] Para trabalhar o elemento relacionado à 
ergonomia e às normas da Vigilância Sanitária, sugere-se convidar 
profissional fisioterapeuta e representantes da Vigilância Sanitária para 
uma mesa redonda/webinar. Indica-se, ainda, articular esta análise às 
noções sobre as normas de segurança do trabalho e a utilização de 
EPIs. 
 
[ELABORAÇÃO DE DOCUMENTO] Considerando as experiências 
anteriores dos estudantes, os conhecimentos desenvolvidos na aula 
anterior e as informações apresentadas na mesa redonda/webinar, o 
docente orienta o início da elaboração do checklist com orientações para 
a organização e assepsia do ambiente de trabalho do maquiador, que 

ODA ESPIE: Organização 
do ambiente de trabalho – 
documento em PDF que, 
nas páginas 5 a 9, 
apresenta formas para 
organizar o ambiente e os 
processos de trabalho do 
cabeleireiro, mas que 
podem ser aplicados ao 
maquiador. 

 

ODA ESPIE: Ergonomia e 
segurança – apostila em 
PDF apresentando, nas 
páginas 38 e 39, 
informações sobre 
ergonomia e segurança no 
trabalho. 

 

ODA ESPIE: 
Equipamentos e descarte 
de produtos – 
apresentação em vídeo 
sobre equipamentos para 
maquiagem e descarte de 
produtos.  

 

Primeira versão 
do Checklist com 
orientações para 
a organização 
do ambiente de 
trabalho do 
maquiador  
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deve ser entregue no fim da aula. 
 
[ENCAMINHAMENTO] O docente deverá informar que a próxima aula 
será não presencial e que eles irão ler os textos sobre “Organização do 
ambiente de trabalho” e “Ergonomia e segurança” e assistir ao vídeo 
“Equipamentos e descarte de produtos”. Utilizar informações e imagens 
para contribuir na revisão do checklist elaborado na aula.  
 
[AVALIAÇÃO] A partir da primeira versão do checklist entregue pelos 
estudantes no ambiente virtual, o docente avalia se os indicadores 
relacionados a essa situação de aprendizagem foram evidenciados. 

ODA ESPIE: Atendimento 
e fidelização de clientes – 
apresentação em vídeo 
sobre postura adequada 
de um profissional de 
maquiagem e 
biossegurança. 

 

Aula 3 
 Presencial       
 Não 

presencial 
(síncrona / 
assíncrona) 

[AQUECIMENTO] Docente questiona os estudantes sobre as 
adequações feitas no checklist após leitura dos textos propostos na aula 
anterior. Solicita que os estudantes comentem suas modificações. 
 
[PESQUISA] Os estudantes deverão explorar os objetos digitais 
indicados pelo docente no repositório ESPIE e no canal Senac 
Recomenda, analisando as informações para complementar o checklist 
já criado. ODAs: “Biossegurança na maquiagem”, “Legislação do 
segmento beleza”.  
 
[PROPOSTA DE MELHORIAS] A partir análise do checklist, das 
modificações realizadas e do feedback do docente, os estudantes irão 
apresentar o documento final. 
 
[ENCAMINHAMENTO] O Docente orienta os estudantes a realizarem 
uma pesquisa prévia sobre alergias e uso de maquiagem (considerar 
situações que já vivenciou ou entrevistar outra pessoa que já apresentou 
alguma alergia, registrando o relato desta pessoa. Pode explorar com 
fotos). Para ajudar a criar a pauta da entrevista, podem assistir ao vídeo 
“Alergia a maquiagem” do Senac Recomenda para ajudar a criar a pauta 
da entrevista. Informa ainda que a próxima aula é não presencial. 
 
 
 

ODA ESPIE: Legislação 
do segmento beleza – 
apresentação em vídeo de 
algumas leis que regem as 
normas para os salões de 
beleza. 

 

ODA Senac Recomenda: 
Biossegurança na 
maquiagem 

https://www.youtube.com/
watch?v=qWMwAiQpPcI&li
st=PLM_w7N-
7CinL_MwMBTIFziRtethyf
nmD3&index=3 

 

ODA ESPIE: Técnicas de 
higienização de acessórios 
– Apresentação em vídeo 
sobre a importância da 
higienização dos 
acessórios utilizados 
durante a maquiagem. 

 

• Checklist 
com fotos, 
orientaçõ
es e dicas 
de 
organizaç
ão para 
ambientes 
diversos 
onde o 
Maquiado
r pode vir 
a realizar, 
considera
ndo 
legislação 
do 
segmento 
beleza 

https://www.youtube.com/watch?v=qWMwAiQpPcI&list=PLM_w7N-7CinL_MwMBTIFziRtethyfnmD3&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=qWMwAiQpPcI&list=PLM_w7N-7CinL_MwMBTIFziRtethyfnmD3&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=qWMwAiQpPcI&list=PLM_w7N-7CinL_MwMBTIFziRtethyfnmD3&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=qWMwAiQpPcI&list=PLM_w7N-7CinL_MwMBTIFziRtethyfnmD3&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=qWMwAiQpPcI&list=PLM_w7N-7CinL_MwMBTIFziRtethyfnmD3&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=qWMwAiQpPcI&list=PLM_w7N-7CinL_MwMBTIFziRtethyfnmD3&index=3
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 ODA Senac Recomenda: 
Alergia a maquiagem 

https://www.youtube.com/
watch?v=ucNeRwI56S4&li
st=PLM_w7N-
7CinL_MwMBTIFziRtethyf
nmD3&index=4 

Aula 4 
 Presencial       
 Não 

presencial 
(síncrona / 
assíncrona) 
 

[AQUECIMENTO/DEBATE] Docente questiona/provoca os estudantes a 
refletirem sobre a responsabilidade da informação sobre a alergia.  

• De quem é a responsabilidade pela informação da alergia? O 
profissional deve perguntar à cliente antes de qualquer 
procedimento? Ou é a cliente que tem a obrigação de avisar se 
tem alguma alergia? 

• Quantas vezes vocês já perguntaram ou isso foi perguntado a 
vocês? 

• Vocês observam o prazo de validade e as características dos 
produtos antes do uso? 

• Produtos importados que não têm registro na Anvisa, podem ser 
utilizados? Quais os cuidados que devem ser tomados? Que tipos 
de ações o profissional pode tomar para garantir a segurança do 
uso desses produtos? 

 
[VÍDEO OU PALESTRA DE PROFISSIONAL DA SAÚDE] Após o 
debate, o professor apresenta o vídeo do Senac Recomenda “Profissão 
maquiador: 5 dicas de como evitar alergias em clientes” e, caso seja 
possível, convida profissional da saúde para falar sobre alergias. 
 
[SEMINÁRIO] Estudantes apresentam os relatos/entrevistas sobre 
alergias. 

 
[FECHAMENTO] Docente questiona o que a aula agregou de 
conhecimentos sobre a temática desenvolvida “Alergias de pele” e 
recomenda enriquecer o checklist para a entrega final.  
 
[AVALIAÇÃO] Sugere-se que o docente faça um feedback verbal sobre 

ODA PAINEL: Profissão 
maquiador: 5 dicas de 
como evitar alergias em 
clientes 
https://www.youtube.com/
watch?v=UlP9FU2UBSQ&l
ist=PLM_w7N-
7CinL_MwMBTIFziRtethyf
nmD3&index=5 
 

• Checklist 
com fotos, 
orientaçõ
es e dicas 
de 
organizaç
ão para 
ambientes 
diversos 
onde o 
Maquiado
r pode vir 
a realizar 
o seu 
trabalho 

• Relato/ent
revista 
sobre 
alergia. 

https://www.youtube.com/watch?v=ucNeRwI56S4&list=PLM_w7N-7CinL_MwMBTIFziRtethyfnmD3&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=ucNeRwI56S4&list=PLM_w7N-7CinL_MwMBTIFziRtethyfnmD3&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=ucNeRwI56S4&list=PLM_w7N-7CinL_MwMBTIFziRtethyfnmD3&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=ucNeRwI56S4&list=PLM_w7N-7CinL_MwMBTIFziRtethyfnmD3&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=ucNeRwI56S4&list=PLM_w7N-7CinL_MwMBTIFziRtethyfnmD3&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=UlP9FU2UBSQ&list=PLM_w7N-7CinL_MwMBTIFziRtethyfnmD3&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=UlP9FU2UBSQ&list=PLM_w7N-7CinL_MwMBTIFziRtethyfnmD3&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=UlP9FU2UBSQ&list=PLM_w7N-7CinL_MwMBTIFziRtethyfnmD3&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=UlP9FU2UBSQ&list=PLM_w7N-7CinL_MwMBTIFziRtethyfnmD3&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=UlP9FU2UBSQ&list=PLM_w7N-7CinL_MwMBTIFziRtethyfnmD3&index=5
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o seminário e avalie se os indicadores 1 e 2 dessa Unidade Curricular 
foram mobilizados.  
 

[ENCAMINHAMENTO] O docente deverá informar que a próxima aula 
será presencial. Se o Departamento Regional não fornecer insumos e 
equipamentos de maquiagem para o aluno, recomenda-se que os 
estudantes levem para a aula esses materiais de maquiagem de uso 
próprio para uma avaliação do docente antes de realizar qualquer 
compra. Importante: o estudante não deve comprar materiais neste 
momento, apenas trazer o que já possui. 

Observações:  
1 Recomenda-se a primeira aula do Projeto Integrador, a partir da segunda aula e antes da quarta da aula para que os estudantes 

entendam como essa situação de aprendizagem vai contribuir para o desenvolvimento do Projeto Integrador.  
2 Recomenda-se que seja informado ao aluno que ele não deve comprar materiais de maquiagem sem a orientação do docente. 
3 Os dados de terceiros apresentados pelos estudantes não poderão ser divulgados pelos docentes e estudantes em qualquer 

meio, podendo haver implicações legais. 
4 Recomenda-se que o docente leia o documento Como elaborar um plano de negócios, do Sebrae, que será utilizado na próxima 

situação de aprendizagem. 
5 O checklist com orientações para organização do ambiente de trabalho irá compor um Plano de Negócio de serviços de 

maquiagem. O conteúdo que fará parte desse plano de negócio vai ser elaborado ao longo das atividades que compõem as 
situações de aprendizagem desenvolvidas no curso, podendo ser consolidado no Projeto Integrador. 
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Situação de Aprendizagem 2: Desenvolvimento de plano de negócio de serviço de maquiagem 
Carga horária prevista: 36 h 

Número de aulas: 
12 

Para obter sucesso em sua carreira, o maquiador deve conseguir estabelecer o preço de seus serviços, considerando a margem de 

lucro de acordo com o tipo de maquiagem a ser realizada, além de construir estratégias de marketing e atendimento para captar e 

fidelizar clientes. Um dos maiores erros de quem está iniciando a carreira como prestador de serviços é acreditar que qualquer valor 

cobrado poderá ser considerado lucro. O valor cobrado por um serviço não é tão palatável quanto o valor cobrado por um produto. Não 

são raros os casos em que maquiadores profissionais cobram preços nos quais não consideram corretamente sua margem de lucro ou, 

ainda, não sabem comunicar, por meio de estratégias de marketing, o valor dos serviços que prestam.  

 

o Afinal, como atrair e reter clientes?  

o Quanto deverá ser cobrado por uma maquiagem a fim de obter lucro ou até mesmo apenas sustentar-se? 

o Como apresentar seus serviços e em quais meios?  

 

Nesta situação de aprendizagem o docente vai conduzir os estudantes na elaboração de um plano de negócio para o serviço do maquiador, 
tendo por contexto os fazeres e problemáticas comuns às situações de organizar o ambiente e os processos de trabalho do 
maquiador. Serão mobilizados, portanto, os elementos da competência referentes aos indicadores 3, 4 e 5 desta Unidade Curricular. 

 

Para desenvolver o plano de negócio do serviço de maquiagem, deverão ser consideradas estratégias de formação de preço, atração e 
fidelização de clientes. É importante que, ao longo da situação de aprendizagem, o docente oriente quais materiais são adequados para 
o uso do maquiador, considerando a realidade do orçamento disponível do estudante, e incentivar os estudantes a mobilizarem os 
conhecimentos desenvolvidos na situação de aprendizagem 1 sobre os materiais, instrumentos, equipamentos e produtos do 
maquiador. 

Os elementos da competência evidenciados na situação de aprendizagem 1 deverão, portanto, ser resgatados e contribuirão para a 

criação do plano de negócio.  

 

Ao longo da situação de aprendizagem, serão desenvolvidas estratégias que vão contribuir para o desenvolvimento do plano de 

negócio, que poderá ser enriquecido e consolidado durante o Projeto Integrador. Sugere-se como base para a produção dos estudantes 

a utilização do documento Como elaborar um plano de negócios, do Sebrae. 

 
Em relação ao indicador 4, ressalta-se que os estudantes costumam apresentar dificuldade em ter um olhar mais atento para os 
aspectos relativos a gestão, marketing e empreendedorismo. Por esse motivo, recomenda-se desenvolver estratégias que contem com 
a participação de profissionais de beleza e gestão em conjunto, com foco nas práticas do serviço de beleza. Tendo em vista a premissa 
da economicidade e sustentabilidade institucional da educação flexível, essa estratégia pode reunir ainda estudantes de diferentes 
cursos do segmento. 
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Em relação ao indicador 5, é importante desenvolver estratégias de simulação de compra de produtos, instrumentos e equipamentos 
pelo estudante com o acompanhamento do docente, como visitas de campo (em grupo ou individual); compra on-line orientada; visitas 
de consultores de produtos (feiras, demonstrações), conforme sugestões de estratégias detalhadas a seguir. 

 

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

Indicadores 

• Elabora tabela de preços levantando custos diretos e indiretos dos serviços, definindo percentual de margem de lucro de acordo 
com o tipo de maquiagem a ser realizado; 

• Recepciona o cliente e faz o cadastro, orientando sobre os serviços oferecidos, conforme estratégias de fidelização definidas; 

• Executa procedimentos de compra de produtos, instrumentos e equipamentos, armazenando conforme indicações do fabricante e 
das normas da Vigilância Sanitária. 

Elementos 

Conhecimentos 

 
- Planejamento de carreira: mundo do 
trabalho, formas de inserção no mercado de 
trabalho, marketing e apresentação 
pessoal, preparação de currículos, 
entrevista de emprego; 
-Tipos e características dos serviços do 
maquiador: maquiagem social, para noivas, 
para foto e books, para televisão, cinema e 
teatro, para desfiles e mortuária; 
- Código de Defesa do Consumidor: direitos 
e deveres; 
- Controle de estoque: armazenagem, 
cadastro, registro em sistema de controle 
(eletrônico ou manual), 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; 

Habilidades 

 
- Ter visão sistêmica sobre os processos de 
trabalho; 
- Coletar dados e preferências dos clientes; 
- Organizar dados e manter informações 
atualizadas; 
- Comunicar-se com clareza e objetividade; 
- Interpretar textos; 
- Organizar processos de trabalho; 
- Pesquisar demanda do mercado 
consumidor e concorrentes. 

 

Atitudes/Valores 

 
- Flexibilidade nas relações interpessoais; 
- Discrição com informações sobre clientes; 
- Respeito às normas e legislações; 
- Atenção e responsabilidade nos 
procedimentos e ações do profissional; 
- Valorização e respeito à diversidade; 
- Adota postura profissional, proativa e 
receptiva no relacionamento com clientes e 
equipe; 

- Cordialidade no trato com cliente e 
colegas de trabalho. 
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- Cadastro de clientes: ferramentas para 
cadastro, dados (preferências e 
procedimentos realizados) e organização; 
- Recepção e atendimento ao cliente: 
técnicas de atendimento, tipos de clientes e 
etiqueta profissional; 
- Fluxo de caixa: formas de registro e 
controle de entrada e saída de valores; 
- Formação de preço dos serviços de 
maquiagem: valores de mercado, 
sazonalidade, lei da oferta e da procura, 
qualidade de produtos e serviços, custos 
diretos e indiretos; 
- Planejamento: organização, controle das 
atividades do maquiador e estratégias de 
divulgação e fidelização. 

 

 

Aula Atividades  ODAs ou estratégias 
metodológicas 

Registro de 
participação 

Aula 5 
 Presencial       
 Não 

presencial 
(síncrona/as
síncrona) 

[AQUECIMENTO] Docente solicita aos estudantes que mostrem os 
materiais que já possuem e que foram solicitados na aula anterior. O 
docente deve estimular que eles expliquem o que os levou a comprar 
determinado produto; se costumam experimentar os produtos comprados 
conforme orientações da embalagem “Modo de usar” e se os produtos 
atenderam às expectativas. 
  
[EXPOSIÇÃO/EXPERIMENTAÇÃO] O docente apresenta seus materiais 
de trabalho, comparando com os materiais dos estudantes, destacando as 
características fundamentais de cada material do maquiador. Docente 
alerta sobre as características que devem ser consideradas quando o 
estudante for comprar materiais de trabalho, estimulando a leitura de 
rótulos e a testagem prévia dos produtos. 
  
[PALESTRA] Visita de consultores de produto, fazendo demonstrações de 
diferentes produtos e marcas para a maquiagem profissional, assim o 
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estudante pode observar como as marcas se posicionam para a venda dos 
produtos de maquiagem. 
  
[ENCAMINHAMENTO] Docente orienta os estudantes a elaborarem uma 
lista ideal dos materiais que julgam necessários para o trabalho do 
maquiador (escolhendo as marcas e quantidades a partir da lista 
disponível na unidade. Caso a unidade não tenha lista prévia, o estudante 
deve elaborar essa lista a partir da sua experiência), levando em 
consideração também o que já foi exposto nas aulas anteriores e em 
palestras/demonstrações dos consultores das marcas. Informa ainda que a 
próxima aula é presencial. 

Aula 6 
 Presencial       
 Não 

presencial 
(síncrona/as
síncrona) 

[AQUECIMENTO] Estudantes apresentam informações da lista de material 
que elaboraram. Durante a apresentação, docente conduz uma análise: 
quais 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?  
 
Docente exibe o ODA “Pincéis essenciais para maquiagem”, do canal Senac 
Recomenda, e estimula a análise das informações compartilhadas no vídeo: 
existe algum ponto de atenção, as orientações dele se relacionam com a 
realidade do estudante? 
 
[EXPOSIÇÃO DIALOGADA] Com base nas listas construídas, o docente 
inicia um diálogo sobre procedimentos de compra e seleção de 
fornecedores com os estudantes, 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 maquiagem. Sugere-se que o docente estabeleça o valor para 
ser gasto por cada grupo, devendo este variar de baixo a alto custo. Os 
estudantes, a partir de critérios estabelecidos pelo docente (listadas 
algumas sugestões a seguir), deverão simular a compra de materiais para 
uso do maquiador. Ao final, deverão apresentar suas listas e dialogar sobre 
as dificuldades encontradas e possíveis soluções. 
  

ODA PAINEL: Pincéis 
essenciais para 
maquiagem 
https://youtube.com/playlis
t?list=PLM_w7N-
7CinKBAlFHno8oVTbzUE
JEfhZ6 

 

ODA ESPIE: 
https://senac.blackboard.com/
bbcswebdav/institution/Senac
%20RS/espie/objetos/gestao/g
estao_controle_estoque/index.
html 

 
https://senac.blackboard.com/
bbcswebdav/institution/Senac
%20RS/espie/objetos/gestao/g
estao_inventario_documentos/i
nfo.jpg 

 

ODA - texto sobre 
estoque: 
Análise dos controles 

 

https://youtube.com/playlist?list=PLM_w7N-7CinKBAlFHno8oVTbzUEJEfhZ6
https://youtube.com/playlist?list=PLM_w7N-7CinKBAlFHno8oVTbzUEJEfhZ6
https://youtube.com/playlist?list=PLM_w7N-7CinKBAlFHno8oVTbzUEJEfhZ6
https://youtube.com/playlist?list=PLM_w7N-7CinKBAlFHno8oVTbzUEJEfhZ6
https://senac.blackboard.com/bbcswebdav/institution/Senac%20RS/espie/objetos/gestao/gestao_controle_estoque/index.html
https://senac.blackboard.com/bbcswebdav/institution/Senac%20RS/espie/objetos/gestao/gestao_controle_estoque/index.html
https://senac.blackboard.com/bbcswebdav/institution/Senac%20RS/espie/objetos/gestao/gestao_controle_estoque/index.html
https://senac.blackboard.com/bbcswebdav/institution/Senac%20RS/espie/objetos/gestao/gestao_controle_estoque/index.html
https://senac.blackboard.com/bbcswebdav/institution/Senac%20RS/espie/objetos/gestao/gestao_controle_estoque/index.html
https://senac.blackboard.com/bbcswebdav/institution/Senac%20RS/espie/objetos/gestao/gestao_inventario_documentos/info.jpg
https://senac.blackboard.com/bbcswebdav/institution/Senac%20RS/espie/objetos/gestao/gestao_inventario_documentos/info.jpg
https://senac.blackboard.com/bbcswebdav/institution/Senac%20RS/espie/objetos/gestao/gestao_inventario_documentos/info.jpg
https://senac.blackboard.com/bbcswebdav/institution/Senac%20RS/espie/objetos/gestao/gestao_inventario_documentos/info.jpg
https://senac.blackboard.com/bbcswebdav/institution/Senac%20RS/espie/objetos/gestao/gestao_inventario_documentos/info.jpg
https://senac.blackboard.com/bbcswebdav/institution/Senac%20RS/espie/objetos/gestao/gestao_inventario_documentos/info.jpg
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[CRITÉRIOS] Perfil de produtos de maquiagem acessível (orçamento 
limitado); perfil de produtos de maquiagem médio (orçamento médio); perfil 
de produtos de maquiagem de luxo (orçamento oneroso); adequar os perfis 
dos produtos com o perfil de público (clientes). 
   
[ENCAMINHAMENTO] Docente solicita que os estudantes, com base nos 
conhecimentos prévios, desenhem layouts de organização de estoque de 
maquiador, apontando identificação, local adequado, níveis de estoque 
qualidade, prazos de entrega/validade, embalagem e rotulagem. Docente 
informa que estudantes podem recorrer aos ODAs sugeridos para estudar 
e desenvolver essa atividade. A entrega deve ser feita no ambiente virtual 
de aprendizagem. Essa é uma das atividades que vão contribuir para a 
elaboração do plano de negócio. Informa ainda que a próxima aula é 
presencial. 
 
[AVALIAÇÃO] É importante que o docente avalie a mobilização dos 
elementos de competência em procedimentos de compra de produtos, 
instrumentos e equipamentos, armazenando conforme indicações do 
fabricante e das normas da Vigilância Sanitária. Considere suas orientações 
nas aulas e se o estudante demonstra a modificação de suas ações a partir 
das atividades propostas. Essa avaliação pode ocorrer por meio de 
observação, questionamentos e da própria entrega do layout e lista de 
compras dos materiais. Não se esqueça de fazer registros! 

internos de estoque e 
retorno financeiro: estudo 
de caso de um salão de 
cabelereiro de médio 
porte. http://conic-
semesp.org.br/anais/files/
2017/trabalho-
1000026574.pdf 

 

Aula 7 
 Presencial       
 Não 

presencial 
(síncrona/as
síncrona) 

[AQUECIMENTO/PESQUISA] Docente solicita que os estudantes façam 
pesquisa em grupo com o objetivo de encontrar profissionais maquiadores 
que adotaram boas técnicas de marketing pessoal. O estudante deverá 
selecionar um profissional e apontar pelo menos 5 itens que considere 
fundamentais para o sucesso desse profissional. 
 
[ODA] O docente deve conduzir os estudantes a experimentar os ODAs 
“Currículo” e “Entrevista” no ESPIE para desenvolver a simulação proposta 
a seguir. 
 
[SIMULAÇÃO] Docente solicita que os estudantes elaborem um currículo 
ou uma apresentação de uma personagem que tenha as principais 

ODA ESPIE: Currículo e 
Entrevista. 

  

ODA Senac Recomenda: 
MEI: controle financeiro 
para o 
microempreendedor 
individual | MEI Fácil - 
https://www.youtube.com/
watch?v=Lc-37Eg-
GP8&list=PLM_w7N-
7CinKUnw8KoIoU6405aI-

 

http://conic-semesp.org.br/anais/files/2017/trabalho-1000026574.pdf
http://conic-semesp.org.br/anais/files/2017/trabalho-1000026574.pdf
http://conic-semesp.org.br/anais/files/2017/trabalho-1000026574.pdf
http://conic-semesp.org.br/anais/files/2017/trabalho-1000026574.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=Lc-37Eg-GP8&list=PLM_w7N-7CinKUnw8KoIoU6405aI-Kbgrf&index=6
https://www.youtube.com/watch?v=Lc-37Eg-GP8&list=PLM_w7N-7CinKUnw8KoIoU6405aI-Kbgrf&index=6
https://www.youtube.com/watch?v=Lc-37Eg-GP8&list=PLM_w7N-7CinKUnw8KoIoU6405aI-Kbgrf&index=6
https://www.youtube.com/watch?v=Lc-37Eg-GP8&list=PLM_w7N-7CinKUnw8KoIoU6405aI-Kbgrf&index=6
https://www.youtube.com/watch?v=Lc-37Eg-GP8&list=PLM_w7N-7CinKUnw8KoIoU6405aI-Kbgrf&index=6
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qualidades que constataram na pesquisa realizada. Pode ser elaborado 
um perfil fake de um profissional de sucesso no LinkedIn. No perfil de 
LinkedIn, é possível criar cursos que esse profissional fez ao longo da sua 
carreira e texto de perfil sobre ele. Ou pode ser feita dramatização de uma 
entrevista desse profissional-personagem criado a partir da pesquisa. 
 
[EXPOSIÇÃO DIALOGADA] O docente, a partir dos currículos ou 
apresentações, problematiza as competências e apresenta algumas 
formas de inserção no mercado de trabalho para o maquiador.  
  
[PALESTRA MEI] Sugere-se convidar palestrante do Sebrae para dialogar 
com os estudantes sobre o MEI.  
  
[ENCAMINHAMENTO] O docente indica a leitura do livro Organização de 

uma empresa de beleza, que pode ser encontrado na Biblioteca Digital 

Senac ou nas bibliotecas físicas das unidades, para que o estudante possa 

identificar itens que considera importantes. Docente deve reforçar aos 

estudantes que essa leitura será fundamental para a fundamentação do 

Plano de Negócio que será elaborado ao longo das atividades. É preciso 

ainda informar aos estudantes que a próxima aula é não presencial. 

Kbgrf&index=6 

 

ODA Biblioteca Digital: 
Organização de uma 
empresa de beleza. 

 

Aula 8 
 Presencial  
 Não 

presencial 
(síncrona/as
síncrona) 
 

[AQUECIMENTO] Docente pode destacar a importância do marketing para 
a carreira do estudante, estimular que os estudantes participem com 
questões durante o workshop, trazendo dúvidas e comentários, por 
exemplo, utilizando informações da leitura do livro Organização de uma 
empresa de beleza. E ainda que devem se aprofundar no tema, que será 
tratado de forma mais superficial no workshop. 
  
[WORKSHOP] O docente convida profissional da área de marketing 
digital, especialista em Instagram, para apresentar um plano de 
comunicação básico/simples que deve servir de base para a elaboração de 
um planejamento de comunicação de uma página profissional em uma 
rede social da escolha dos estudantes. E demonstrar como é possível 
utilizar a ferramenta a seu favor para a venda do seu serviço, inclusive 
mostrando aos estudantes o passo a passo de como criar uma página 
profissional no Instagram.  

ODA Senac Recomenda:  
Profissão: maquiadora 
{19}: Como montar um 
portfólio do zero e ser 5X 
mais visto | Bia Anjos ♥ 
https://www.youtube.com/
watch?v=4RBs8_lGFUU&l
ist=PLM_w7N-
7CinKUnw8KoIoU6405aI-
Kbgrf&index=2 

 
ODA sobre orientações 
para criar um canal no 
YouTube: 
https://creatoracademy.yo

Elaboração de 
uma página 

profissional em 
alguma rede 
social/mídia 

digital 

https://www.youtube.com/watch?v=Lc-37Eg-GP8&list=PLM_w7N-7CinKUnw8KoIoU6405aI-Kbgrf&index=6
https://www.youtube.com/watch?v=4RBs8_lGFUU&list=PLM_w7N-7CinKUnw8KoIoU6405aI-Kbgrf&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=4RBs8_lGFUU&list=PLM_w7N-7CinKUnw8KoIoU6405aI-Kbgrf&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=4RBs8_lGFUU&list=PLM_w7N-7CinKUnw8KoIoU6405aI-Kbgrf&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=4RBs8_lGFUU&list=PLM_w7N-7CinKUnw8KoIoU6405aI-Kbgrf&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=4RBs8_lGFUU&list=PLM_w7N-7CinKUnw8KoIoU6405aI-Kbgrf&index=2
https://creatoracademy.youtube.com/page/course/bootcamp-foundations?hl=en
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[ENCAMINHAMENTO] Elaboração de uma página profissional no 
Instagram do profissional maquiador. Docente sugere vídeo para ajudar os 
estudantes a montar a página. Docente informa ainda que a próxima aula 
é não presencial. 

utube.com/page/course/bo
otcamp-foundations?hl=en 

 
ODA sobre plano de 
marketing para uma 
empresa de beleza: 
http://siaibib01.univali.br/p
df/Heloisa%20Cristina%20
Laus%20Roweder%20e%
20Marilani%20V.%20Mac
hado.pdf 
 
 

Aula 9 
 Presencial      
 Não 

presencial 
(síncrona/as
síncrona) 

[APRESENTAÇÃO] Os estudantes disponibilizam os endereços de suas 
páginas para que a turma possa visitar e explicam as escolhas feitas 
baseadas nas técnicas de marketing e na exposição realizada durante o 
workshop. 
 

[AVALIAÇÃO] Docente executa registros relacionados ao indicador 
“Recepciona o cliente e faz o cadastro, orientando sobre os serviços 
oferecidos, conforme estratégias de fidelização definidas”, identificando se 
as estratégias de marketing expostas nas páginas criadas pelos 
estudantes contribuem para a captação e fidelização do cliente.  
  
[AQUECIMENTO] Docente pode destacar a importância do tema para a 
carreira do estudante, estimular que os estudantes participem com 
questões durante o workshop, trazendo dúvidas e comentários, por 
exemplo, sobre a leitura do livro Organização de uma empresa de beleza. 
E ainda que devem se aprofundar no tema, que será tratado de forma mais 
superficial no workshop. 
 
[WORKSHOP] Profissional de gestão demonstra e orienta os estudantes na 
criação e inserção das informações na planilha de controle financeiro, 
abordando algumas técnicas de análise de fluxo de caixa e controles 
financeiros. 

ODA ESPIE: Gestão de 
compras e de estoque - 
Apresentação, em vídeo, 
de conceitos sobre gestão 
de compra e do estoque. 
Profissão 
 
ODA Senac Recomenda: 

Maquiadora {12}: 
preços - quanto 
cobrar? | Bia Anjos ♥ - 
https://www.youtube.co
m/watch?v=FeVwl4iY4
NY&list=PLM_w7N-
7CinKUnw8KoIoU6405
aI-Kbgrf&index=7 

 

Planilha 
financeira do 

negócio 

https://creatoracademy.youtube.com/page/course/bootcamp-foundations?hl=en
https://creatoracademy.youtube.com/page/course/bootcamp-foundations?hl=en
http://siaibib01.univali.br/pdf/Heloisa%20Cristina%20Laus%20Roweder%20e%20Marilani%20V.%20Machado.pdf
http://siaibib01.univali.br/pdf/Heloisa%20Cristina%20Laus%20Roweder%20e%20Marilani%20V.%20Machado.pdf
http://siaibib01.univali.br/pdf/Heloisa%20Cristina%20Laus%20Roweder%20e%20Marilani%20V.%20Machado.pdf
http://siaibib01.univali.br/pdf/Heloisa%20Cristina%20Laus%20Roweder%20e%20Marilani%20V.%20Machado.pdf
http://siaibib01.univali.br/pdf/Heloisa%20Cristina%20Laus%20Roweder%20e%20Marilani%20V.%20Machado.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=FeVwl4iY4NY&list=PLM_w7N-7CinKUnw8KoIoU6405aI-Kbgrf&index=7
https://www.youtube.com/watch?v=FeVwl4iY4NY&list=PLM_w7N-7CinKUnw8KoIoU6405aI-Kbgrf&index=7
https://www.youtube.com/watch?v=FeVwl4iY4NY&list=PLM_w7N-7CinKUnw8KoIoU6405aI-Kbgrf&index=7
https://www.youtube.com/watch?v=FeVwl4iY4NY&list=PLM_w7N-7CinKUnw8KoIoU6405aI-Kbgrf&index=7
https://www.youtube.com/watch?v=FeVwl4iY4NY&list=PLM_w7N-7CinKUnw8KoIoU6405aI-Kbgrf&index=7


PLANO DE TRABALHO DOCENTE PARA OFERTA FLEXÍVEL 
 

17  

  
[Orientações prévias para o workshop] Docente deve orientar que o 
profissional de gestão proponha uma planilha que seja de fácil 
preenchimento e entendimento dos estudantes, como a planilha 
www.dicasdefotografia.com.br/fotografia-quanto-cobrar/. Importante 
destacar para os estudantes que eles devem considerar seus custos de 
vida, custos de materiais, equipamentos e depreciação. Tais informações 
podem ser encontradas no link sugerido. 
 
[ENCAMINHAMENTO] O docente orienta os estudantes na elaboração de 
uma planilha de Excel com a precificação dos serviços baseada nos 
produtos e materiais que o estudante tem. Nessa atividade, os estudantes 
podem utilizar os preços aproximados para fazer o cálculo do custo com os 
materiais de que necessitam para determinado tipo de maquiagem. Docente 
informa que a próxima aula será não presencial. 

Aula 10 
 Presencial      
 Não 

presencial 
(síncrona/as
síncrona) 
 

[APRESENTAÇAO] Estudantes apresentam planilhas elaboradas. 
Docente pode questionar se todos os itens estão presentes, se estão 
conseguindo articular os conceitos apresentados pelo professor com suas 
planilhas.   
 
[EXPOSIÇÃO DIALOGADA] O docente pode apresentar o vídeo 
“Maquiadoras: como organizar as suas finanças”, do Senac Recomenda, e 
orientar os estudantes no aperfeiçoamento das suas tabelas para elaborar 
a formação de preço dos serviços que irá oferecer. Além dos custos de 
material etc., devem conseguir projetar a quantidade de clientes que 
devem atender para conseguir manter seus custos de vida, garantindo a 
manutenção do trabalho a longo prazo. 
  
[AVALIAÇÃO] Docente avalia a produção de seus estudantes observando 
se eles estão conseguindo realizar essa articulação que o indicador 
“Elabora tabela de preços levantando custos diretos e indiretos dos 
serviços, definindo percentual de margem de lucro de acordo com o tipo de 
maquiagem a ser realizada” preconiza. 
 
[ENCAMINHAMENTO] Docente informa que a próxima aula será 

ODA Senac Recomenda: 
Maquiadoras: como 
organizar as suas finanças 
- 
https://www.youtube.com/
watch?v=t6f1oOBo6cI&list
=PLM_w7N-
7CinKUnw8KoIoU6405aI-
Kbgrf&index=5 
 

Planilha 
financeira 

https://www.dicasdefotografia.com.br/fotografia-quanto-cobrar/
https://www.youtube.com/watch?v=t6f1oOBo6cI&list=PLM_w7N-7CinKUnw8KoIoU6405aI-Kbgrf&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=t6f1oOBo6cI&list=PLM_w7N-7CinKUnw8KoIoU6405aI-Kbgrf&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=t6f1oOBo6cI&list=PLM_w7N-7CinKUnw8KoIoU6405aI-Kbgrf&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=t6f1oOBo6cI&list=PLM_w7N-7CinKUnw8KoIoU6405aI-Kbgrf&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=t6f1oOBo6cI&list=PLM_w7N-7CinKUnw8KoIoU6405aI-Kbgrf&index=5
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presencial. 

Aula 11  
 Presencial       
 Não 

presencial 
(síncrona/as
síncrona) 
 

[AQUECIMENTO] Docente questiona os estudantes sobre as 
modificações que fizeram em suas planilhas.  
 
[EXPOSIÇÃO DIALOGADA] Docente explica que, a partir dessa aula, vão 
iniciar a consolidação do plano de negócio, utilizando como modelo o 
documento Como elaborar um plano de negócios, do Sebrae. Ele 
apresenta o sumário do documento, apontando quais itens podem ser 
preenchidos com base nas atividades e entregas realizadas ao longo das 
duas situações de aprendizagem (Sumário Executivo/Plano de 
Marketing/Plano Operacional/Plano Financeiro), estimulando o estudante a 
incluir as informações no documento e complementando, revisando ou 
adequando as entregas já realizadas ao formato do documento. Pode-se 
sugerir que o estudante faça o download ou imprima o documento. Para 
preencher o arquivo digitalmente, o estudante precisa de um programa 
editor de PDF. 
 
[ENCAMINHAMENTO] Docente solicita que os estudantes elaborem o 
roteiro de uma entrevista com um maquiador profissional, orientando a 
pauta básica da entrevista, que deve conter: nome, tempo de carreira, área 
de atuação e locais de atendimento, maior desafio da carreira, principais 
conquistas, preço cobrado para os diferentes tipos de maquiagem e 
situações inusitadas que já vivenciou no atendimento a clientes. Docente 
recomenda que os estudantes assistam ao vídeo “Profissão: maquiadora” 
e registrem possíveis questões para construção da entrevista. Estudantes 
enviam a pauta final da entrevista no ambiente de aprendizagem para que 
o docente já faça uma avaliação dessa pré-pauta. Docente informa que a 
próxima aula será não presencial. 

ODA Como elaborar um 
plano de negócios, do 
Sebrae - 
http://www.bibliotecas.s
ebrae.com.br/chronus/A
RQUIVOS_CHRONUS/bd
s/bds.nsf/5f6dba19baaf1
7a98b4763d4327bfb6c/$
File/2021.pdf 
 

 

Aula 12 
 Presencial      
 Não 

presencial 
(síncrona/as
síncrona) 
 

[AQUECIMENTO] Docente dá orientações/feedback sobre as pautas 
elaboradas pelos estudantes para entrevista com maquiadores 
profissionais e recomenda que eles busquem 3 profissionais, por conta da 
demora em responder, e informem o prazo de que necessitam para 
receber as respostas. Docente pode perguntar se estudantes sabem a 
diferença entre os conceitos de persona e público-alvo e conduzir uma 
pesquisa rápida na internet sobre isso antes da próxima atividade 

ODA Senac Recomenda: 
Como fazer atendimento 
de maquiagem a domicílio 
https://www.youtube.com/
watch?v=UratkU9t4Uw&lis
t=PLM_w7N-
7CinKUnw8KoIoU6405aI-

Roteiro da 
entrevista 

http://www.bibliotecas.sebrae.com.br/chronus/ARQUIVOS_CHRONUS/bds/bds.nsf/5f6dba19baaf17a98b4763d4327bfb6c/$File/2021.pdf
http://www.bibliotecas.sebrae.com.br/chronus/ARQUIVOS_CHRONUS/bds/bds.nsf/5f6dba19baaf17a98b4763d4327bfb6c/$File/2021.pdf
http://www.bibliotecas.sebrae.com.br/chronus/ARQUIVOS_CHRONUS/bds/bds.nsf/5f6dba19baaf17a98b4763d4327bfb6c/$File/2021.pdf
http://www.bibliotecas.sebrae.com.br/chronus/ARQUIVOS_CHRONUS/bds/bds.nsf/5f6dba19baaf17a98b4763d4327bfb6c/$File/2021.pdf
http://www.bibliotecas.sebrae.com.br/chronus/ARQUIVOS_CHRONUS/bds/bds.nsf/5f6dba19baaf17a98b4763d4327bfb6c/$File/2021.pdf
http://www.bibliotecas.sebrae.com.br/chronus/ARQUIVOS_CHRONUS/bds/bds.nsf/5f6dba19baaf17a98b4763d4327bfb6c/$File/2021.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=UratkU9t4Uw&list=PLM_w7N-7CinKUnw8KoIoU6405aI-Kbgrf&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=UratkU9t4Uw&list=PLM_w7N-7CinKUnw8KoIoU6405aI-Kbgrf&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=UratkU9t4Uw&list=PLM_w7N-7CinKUnw8KoIoU6405aI-Kbgrf&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=UratkU9t4Uw&list=PLM_w7N-7CinKUnw8KoIoU6405aI-Kbgrf&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=UratkU9t4Uw&list=PLM_w7N-7CinKUnw8KoIoU6405aI-Kbgrf&index=3
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direcionada para o público da maquiagem. 
 
[SIMULAÇÃO] Docente pede para os estudantes se dividirem em grupos 
e descreverem perfis de clientes que podem necessitar de uma 
intervenção do maquiador para resolução de problema (ex.: cliente que 
pisca, espirra, fala ao celular etc.). Sugere-se que os estudantes criem 
personas desses clientes, descrevendo o problema e fornecendo outras 
características e preferências deles. Além disso, é interessante que 
pensem em uma situação de atendimento envolvendo esse cliente que 
será dramatizada em uma próxima aula.  
 
[APRESENTAÇÃO] Docente solicita que os estudantes apresentem o 
perfil do cliente. Ao longo da apresentação, o docente pode propor 
exemplos de conflitos em um atendimento envolvendo esse cliente e 
perguntar aos estudantes: como sua persona iria se comportar nesses 
casos? Como o maquiador poderia resolver esse problema? Quais as 
possíveis respostas? Conhecem alguma técnica de comunicação que 
poderia ajudar o maquiador nesse caso? Docente apresenta vídeo “Para 
início de conversa”, sobre comunicação não violenta, ou qualquer outro 
que tenha sido sugerido, ou ainda um vídeo selecionado pelo docente 
sobre o tema. Alguns temas relacionados a isso no canal Senac 
Recomenda são: Escuta Ativa, Negociação ou Resolução de Conflitos 
(veja ao lado). 
 
[ENCAMINHAMENTO] Docente recomenda que os estudantes acessem o 
artigo https://mindminers.com/blog/pesquisa-de-personas/ e leiam mais 
sobre a técnica de criação de personas. Depois disso, pede que os 
estudantes respondam a pergunta “Como as personas podem ajudar na 
tomada de decisão no serviço do maquiador?”. A partir disso, devem 
elaborar um roteiro com estratégias para lidar com determinada persona. 
Os estudantes devem postar essa atividade no ambiente virtual. Informa 
que a próxima aula será não presencial e que os estudantes devem trazer 
o documento “Como elaborar um plano de negócio” para continuar seu 
preenchimento. 

Kbgrf&index=3 
 
ODAs Senac 
Recomenda: 
 
Escuta ativa 
https://www.youtube.com/
watch?v=B0Fg-
xlYRaE&list=PLM_w7N-
7CinLQfz73aBpGjx6tw1D
MrD1p&index=2 
 
Negociação: a arte da 
argumentação 
https://www.youtube.com/
watch?v=5_ICrA9X450&lis
t=PLM_w7N-
7CinLQfz73aBpGjx6tw1D
MrD1p&index=16 
 
O que é comunicação não 
violenta (CNV)? 
https://www.youtube.com/
watch?v=6pbpOV7_8RY&l
ist=PLM_w7N-
7CinLQfz73aBpGjx6tw1D
MrD1p&index=22 
 
Para início de conversa  
https://www.youtube.com/
watch?v=3qzcPcQjbMI&lis
t=PLM_w7N-
7CinLQfz73aBpGjx6tw1D
MrD1p&index=51 

https://mindminers.com/blog/pesquisa-de-personas/
https://www.youtube.com/watch?v=UratkU9t4Uw&list=PLM_w7N-7CinKUnw8KoIoU6405aI-Kbgrf&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=B0Fg-xlYRaE&list=PLM_w7N-7CinLQfz73aBpGjx6tw1DMrD1p&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=B0Fg-xlYRaE&list=PLM_w7N-7CinLQfz73aBpGjx6tw1DMrD1p&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=B0Fg-xlYRaE&list=PLM_w7N-7CinLQfz73aBpGjx6tw1DMrD1p&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=B0Fg-xlYRaE&list=PLM_w7N-7CinLQfz73aBpGjx6tw1DMrD1p&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=B0Fg-xlYRaE&list=PLM_w7N-7CinLQfz73aBpGjx6tw1DMrD1p&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=5_ICrA9X450&list=PLM_w7N-7CinLQfz73aBpGjx6tw1DMrD1p&index=16
https://www.youtube.com/watch?v=5_ICrA9X450&list=PLM_w7N-7CinLQfz73aBpGjx6tw1DMrD1p&index=16
https://www.youtube.com/watch?v=5_ICrA9X450&list=PLM_w7N-7CinLQfz73aBpGjx6tw1DMrD1p&index=16
https://www.youtube.com/watch?v=5_ICrA9X450&list=PLM_w7N-7CinLQfz73aBpGjx6tw1DMrD1p&index=16
https://www.youtube.com/watch?v=5_ICrA9X450&list=PLM_w7N-7CinLQfz73aBpGjx6tw1DMrD1p&index=16
https://www.youtube.com/watch?v=6pbpOV7_8RY&list=PLM_w7N-7CinLQfz73aBpGjx6tw1DMrD1p&index=22
https://www.youtube.com/watch?v=6pbpOV7_8RY&list=PLM_w7N-7CinLQfz73aBpGjx6tw1DMrD1p&index=22
https://www.youtube.com/watch?v=6pbpOV7_8RY&list=PLM_w7N-7CinLQfz73aBpGjx6tw1DMrD1p&index=22
https://www.youtube.com/watch?v=6pbpOV7_8RY&list=PLM_w7N-7CinLQfz73aBpGjx6tw1DMrD1p&index=22
https://www.youtube.com/watch?v=6pbpOV7_8RY&list=PLM_w7N-7CinLQfz73aBpGjx6tw1DMrD1p&index=22
https://www.youtube.com/watch?v=3qzcPcQjbMI&list=PLM_w7N-7CinLQfz73aBpGjx6tw1DMrD1p&index=51
https://www.youtube.com/watch?v=3qzcPcQjbMI&list=PLM_w7N-7CinLQfz73aBpGjx6tw1DMrD1p&index=51
https://www.youtube.com/watch?v=3qzcPcQjbMI&list=PLM_w7N-7CinLQfz73aBpGjx6tw1DMrD1p&index=51
https://www.youtube.com/watch?v=3qzcPcQjbMI&list=PLM_w7N-7CinLQfz73aBpGjx6tw1DMrD1p&index=51
https://www.youtube.com/watch?v=3qzcPcQjbMI&list=PLM_w7N-7CinLQfz73aBpGjx6tw1DMrD1p&index=51
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Aula 13 
 Presencial      
 Não 

presencial 
(síncrona/as
síncrona) 
 

[AQUECIMENTO] Docente retoma o documento Como elaborar um plano 
de negócio, do Sebrae, explicando que vão iniciar uma parte importante, 
que é a análise de mercado. Ele recomenda que os estudantes leiam as 
orientações dessa parte do documento e iniciem sua pesquisa de 
mercado. No documento, há um roteiro com perguntas e passos que o 
estudante deve seguir para conseguir realizar essa pesquisa. 
 
[PESQUISA] Estudantes devem fazer o estudo dos clientes seguindo os 
passos descritos no documento, registrando as respostas de seu estudo. 
Ao final, devem elaborar o perfil do público-alvo, o comportamento que os 
leva a escolher o serviço do maquiador e a área de abrangência desse 
público-alvo, ou seja, onde estão esses clientes.  
 
[APRESENTAÇÃO] Estudantes apresentam o perfil, o comportamento e a 
abrangência do público-alvo e o docente pode estimular reflexões 
relacionando esses clientes aos tipos e características dos serviços do 
maquiador (maquiagem social, para noivas, para foto e books, para 
televisão, cinema e teatro, para desfiles e mortuária).  
 
[ENCAMINHAMENTO] Docente avisa que a próxima aula será presencial 
e que os estudantes devem trazer as personas de clientes difíceis de lidar 
elaboradas na aula anterior e as estratégias que elaboraram para lidar com 
eles. Docente solicita que estudantes busquem materiais educativos para 
consumidores e prestador de serviço sobre o Código de Defesa do 
Consumidor: direitos e deveres. O estudante deverá criar um resumo com 
os pontos que mais lhe chamaram atenção, no qual deve constar a lista de 
todos os materiais que encontrou, com seus respectivos links. Estudante 
deve postar o arquivo no ambiente virtual. Docente define se vai ser um 
arquivo único ou um fórum.  

ODA PAINEL: Profissão: 
maquiadora 
https://www.youtube.com/
watch?v=4RBs8_lGFUU&l
ist=PLM_w7N-
7CinKUnw8KoIoU6405aI-
Kbgrf&index=1 
 

Análise de 
mercado 

Aula 14  
 Presencial       
 Não 

presencial 
(síncrona/as
síncrona) 

[AQUECIMENTO] Docente pede que os estudantes formem duplas, 
escolham uma das personas criadas na aula 12 e estudem as estratégias 
propostas para lidar com determinada persona. Os estudantes podem 
trocar e juntar suas estratégias com a dos colegas. 
 
[SIMULAÇÃO DE ATENDIMENTO] Cada pessoa da dupla deve 

 

Checklist para 
padrão de 

atendimento 
ao cliente 

https://www.youtube.com/watch?v=4RBs8_lGFUU&list=PLM_w7N-7CinKUnw8KoIoU6405aI-Kbgrf&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=4RBs8_lGFUU&list=PLM_w7N-7CinKUnw8KoIoU6405aI-Kbgrf&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=4RBs8_lGFUU&list=PLM_w7N-7CinKUnw8KoIoU6405aI-Kbgrf&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=4RBs8_lGFUU&list=PLM_w7N-7CinKUnw8KoIoU6405aI-Kbgrf&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=4RBs8_lGFUU&list=PLM_w7N-7CinKUnw8KoIoU6405aI-Kbgrf&index=1
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representar um papel (cliente problemático ou maquiador) e eles devem 
simular o atendimento. O objetivo do cliente é provocar/dificultar o trabalho 
do maquiador, que deve procurar, por meio de técnicas de atendimento e 
da etiqueta profissional, solucionar os conflitos. Ao final de cada 
simulação, o docente deve estimular a participação dos outros estudantes, 
avaliando as estratégias adotadas, as formas de comunicação e os pontos 
de atenção da simulação, relacionando-os ainda com conhecimentos 
sobre o Código de Defesa do Consumidor. Se houver tempo, pode-se 
propor que as pessoas invertam os papéis. 
 
[AVALIAÇÃO] Com base nas marcas formativas e atitudes descritas no 
plano de curso, sugere-se que o docente avalie o atendimento realizado 
pelo aluno na simulação. 
 
[ENCAMINHAMENTO] Docente solicita que os estudantes elaborem 
checklist para padrão de atendimento ao cliente baseado na simulação e 
enviem no ambiente virtual. Informa que a próxima aula será não 
presencial e assíncrona, quando o aluno deverá realizar uma entrevista 
com um maquiador profissional. Docente recomenda que o aluno registre 
essa entrevista e poste no ambiente de aprendizagem antes da aula 16, 
que será presencial.  

Aula 15 
 Presencial      
 Não 

presencial 
(síncrona/as
síncrona) 

[AQUECIMENTO] Docente pode gravar um vídeo e postar no ambiente 
virtual, lembrando aos estudantes pontos importantes sobre a entrevista. 
 
Estudante faz a entrevista com maquiador profissional, utilizando a pauta 
elaborada nas aulas anteriores. É indicado que ele registre a entrevista de 
forma criativa (gravação, elaboração de um texto com principais tópicos, 
fotografia, apresentação, Tiktok, infográfico, Reels etc.) 
  
Se o aluno não conseguir um entrevistado, pode pesquisar sobre algum 
maquiador profissional na internet e montar uma apresentação criativa 
conforme sugestões anteriores. 

  

Aula 16  
 Presencial       
 Não 

[APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS DA ENTREVISTA] 
  
[WORKSHOP] Docente deve escolher um maquiador profissional que 
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presencial 
(síncrona/as
síncrona) 

esteja disposto a compartilhar a trajetória dele com os estudantes, 
podendo ser egresso do Senac, para responder algumas questões dos 
roteiros elaborados pelos estudantes. 
  
[ENCAMINHAMENTO] Docente informa que a próxima aula é presencial e 
que os estudantes devem levar lápis, apontador e borracha. 

Observações:  
 

1 A compra dos materiais de maquiagem deve ser orientada pelo docente no decorrer das aulas e não previamente ao início das 
aulas, evitando a compra de materiais que não serão utilizados. 

2 A aula 6 pode ser desenvolvida de diversas maneiras, podendo ser visitas a lojas de produtos e realização de simulação de 
compra; pode ser simulada uma compra em lojas on-line etc. ou o docente pode ainda fornecer catálogos de lojas para que os 
estudantes montem sua lista de compras. 
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UC 2: Maquiar o rosto do cliente CH: 96 

 

Situação de Aprendizagem 1: Portfólio de serviços do maquiador 
Carga horária prevista: 27 h 

Número de aulas: 
9 

Nas próximas semanas, haverá um encontro nacional de maquiadores em que serão apresentados técnicas e produtos inovadores do 
universo da maquiagem. Nosso grupo foi convidado a apresentar um portfólio de serviços que deve considerar as principais questões de 
harmonização e estética a serem observadas na definição das técnicas de maquiagem.  
 
Um portfólio de serviços é o registro da trajetória do profissional, como suas competências e habilidades vêm se desenvolvendo e como 
elas estão evoluindo ao longo do tempo. Assim como um currículo, o portfólio é um instrumento de comunicação direta com o 
empregador ou o cliente e pode ser uma forma criativa de passar toda a credibilidade do profissional para essa pessoa que pretende 
contratá-lo ou até para captar novos clientes. 
 
Ressalta-se que esse portfólio deve considerar os diferentes biótipos, temáticas e técnicas de maquiagem (preferências do cliente, 
caraterísticas de um evento, tendências da moda de determinado nicho, diferentes culturas). Deve-se atentar ainda para o formato do 
portfólio, que pode ser físico ou digital e considerar as últimas tendências do mercado dessa profissão. É possível resgatar os 
conhecimentos mobilizados na situação de aprendizagem 2 e informações registradas no plano de negócio desenvolvido pelo estudante 
para embasar as escolhas ao elaborar o porfólio. 
 

Nessa situação de aprendizagem, o docente deve conduzir os estudantes na elaboração de um portfólio de serviços criativo e atual, que 
deve considerar as principais questões de harmonização e estética a serem observadas na definição das técnicas de maquiagem a serem 
aplicadas de acordo com os biótipos para a prestação do serviço do maquiador, tendo por contexto os fazeres e problemáticas comuns 
às situações de maquiar o rosto do cliente. Serão mobilizados, portanto, os elementos da competência referentes a todos os indicadores 
desta Unidade Curricular. 

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

Indicadores 

1 Atende o cliente, avaliando a pele, com base em suas informações e características, indicando, se necessário, buscar um 
profissional especializado em diagnóstico e tratamento da pele; 

2 Executa procedimentos de higienização e preparação da pele, definindo e utilizando produtos conforme o tipo de pele do cliente; 
3 Retira excesso de pelos das sobrancelhas, observando a geometria facial para proporcionar harmonia ao formato do rosto do cliente 

e equilíbrio na maquiagem; 
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4 Verifica o biótipo, morfologia facial, idade, tipo cromático e preferências do cliente, além de características do evento, vestuário e 
tendências de moda, considerando a harmonia e a estética para definir a técnica (social e noivas) a ser executada; 

5 Faz a cobertura, fixação e correção da pele utilizando produtos e instrumentais específicos, observando princípios da luz e sombra 
e da teoria das cores para a maquiagem social; 

6 Colore a região em torno dos olhos e os delineia utilizando produtos e instrumentais específicos, observando princípios de luz e 
sombra e a harmonização das cores para valorizar a expressão de acordo com a técnica adequada para cada formato, empregando 
correções, se necessárias; 

7 Aplica a coloração e delineação de lábios utilizando produtos e instrumentais específicos, conforme proposta da maquiagem e 
valorização dos traços fisionômicos, e emprega correções, se necessárias; 

8 Aplica a técnica de iluminação e coloração da face, de acordo com o formato do rosto e traços fisionômicos, utilizando produtos e 
instrumentais específicos, e emprega correções, se necessárias; 

9 Aplica máscara e/ou cílios postiços utilizando produtos específicos para os olhos, conforme técnica para valorizar o olhar; 

10 Faz acabamento da maquiagem, retocando sobrancelhas, aplicando produto para fixar e dar durabilidade à maquiagem, 
conforme técnica a ser executada. 

Elementos 

Conhecimentos 

 
- Visagismo: estrutura anatômica básica do 
rosto, proporção áurea aplicada à 
maquiagem e tipos cromáticos; 
- Morfologia facial e técnicas de correção: 
formatos de olhos, nariz, queixo e lábios; 
- Geometria facial: formatos de rosto e 
correções; 
- Pele: composição, tipos, características e 
cuidados; 
- Avaliação da pele: tipos de patologias 
(problemas), causas, sintomas; 
- Produtos de maquiagem: funções, 
características, qualidade, efeitos, texturas 
e acabamentos; 
- Cosmetologia para maquiagem: definição, 
produtos, composição e utilização; 
- Preparação da pele: limpeza, tonificação e 
hidratação; 

Habilidades 

 
- Realizar análise de geometria facial; 
- Interpretar traços fisionômicos; 
- Agir com senso estético na harmonia da 
aplicação das técnicas; 
- Demonstrar criatividade na definição e 
execução da maquiagem. 
 

 

Atitudes/Valores 

 
- Respeito e cuidado no atendimento ao 
cliente; 
- Discrição no trato de informações; 
- Flexibilidade e empatia nos 
relacionamentos interpessoais; 

- Zelo pela higiene, limpeza e conservação 
de instrumentais e materiais de trabalho. 
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- Teoria das cores: cores primárias, 
secundárias, terciárias, quentes e frias, 
matização por meio de misturas de cores, 
escala de tons e valores, saturação, 
combinações e neutralização de cores 
aplicadas à maquiagem; 
- Sombra e luz aplicadas à maquiagem: 
contorno e iluminação; 
- Técnicas de retirada de excesso de pelos 
das sobrancelhas: geometria facial, 
harmonia e equilíbrio na maquiagem; 
- Técnicas de uniformização da pele: 
correção de manchas e imperfeições. 

 

 

Aula Atividades  ODAs ou estratégias 
metodológicas 

Registro de 
participação 

Aula 1 
 Presencial       
 Não 

presencial 
(síncrona/assí
ncrona) 

[DESENHO ORIENTADO] 
Docente solicita que os estudantes, em uma folha em branco, desenhem 
um rosto com o maior número de detalhes que conseguirem e as 
características que desejarem (olhos caídos, olhos pequenos, lábios 
carnudos, nariz fino, sobrancelhas grossas etc.). 
  
[Exposição] Docente organiza a exposição dos desenhos sem 
necessidade de identificação do autor. Ele deve estimular que os 
estudantes observem pontos positivos e negativos dos desenhos 
apresentados. Critérios a serem observados: falta de proporção; falta de 
assimetria. 
  
[ESTUDO DIRIGIDO] Docente apresenta vídeo “Visagismo: formatos de 
rostos”, solicita que os estudantes observem os formatos de rostos de 
colegas e próprio rosto e compare com as características apresentadas 
no vídeo. 
  
Docente deve guiar uma pesquisa na internet dos facecharts disponíveis 

ODA: Facecharts da 
internet 
  
ODA Senac Recomenda: 
Visagismo: formatos de 
rostos 
https://www.youtube.com/
watch?v=mowP9EAb-
iA&list=PLM_w7N-
7CinKYmDMLr4SDtP3_b6
PjUF9Z&index=3 

 

ODA ESPIE: Visagismo 
(apostila, em PDF, com 
informações sobre 
visagismo) 

 

 

 

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://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
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e analisar suas diferenças, explorando facecharts irreais e artificiais. 
  
[DESENHO ORIENTADO] 
Docente solicita que os estudantes desenhem novamente no facechart, 
considerando os pontos estudados. 
  
[ENCAMINHAMENTO] Docente solicita que os estudantes pesquisem e 
levem para a próxima aula fotos de rostos de atores em diferentes papéis 
em que tiveram características físicas modificadas por conta da 
caracterização do personagem (ex.: Angelina Jolie, Jim Carrey, Brad Pitt 
etc.). Docente informa que a próxima aula será não presencial. 

ODA ESPIE: Acessórios e 
equipamentos de 
maquiagem - 
Apresentação, em vídeo, 
da composição do kit ou 
maleta de maquiador 
profissional. 

 

 

Aula 2 
 Presencial       
 Não 

presencial 
(síncrona/assí
ncrona) 

[AQUECIMENTO] O docente solicita que os estudantes apontem as 
transformações de cada ator nas fotos. Nesse momento, convida os 
estudantes a refletirem sobre o que conhecem a respeito de simetria e o 
que já ouviram falar sobre isso. E montam uma nuvem de palavras. 
  
[EXPOSIÇÃO DIALOGADA] A partir da nuvem de palavras, o professor 
debate com os alunos os conceitos de morfologia, simetria e proporção 
facial. Para isso, ele pode utilizar apresentação de slide e os objetos de 
aprendizagem indicados, incentivando os alunos a estabelecer uma 
relação com as imagens já apresentadas. O docente abre uma reflexão 
sobre a importância do conhecimento de simetria facial para a 
maquiagem. Formatos de rosto, olhos, boca e nariz. 
  
Docente retoma análise das imagens dos atores trazidas pelos 
estudantes e solicita que eles identifiquem as proporções e a simetria. 
  
[ENCAMINHAMENTO] Docente solicita que os estudantes assistam ao 
vídeo “Tudo sobre pincéis” e levem para a próxima aula – avisando que 
será presencial – seus pincéis de esfumar e sombras variadas, além de 
corretivos ou base para croqui de mão. 
 
 
 
 

ODA nuvem de palavras 
https://edupulses.io  
 
ODAs sobre proporção 
aurea: 
https://www.youtube.com/
watch?v=wbftu093Yqk 
 
https://clinicadepele.com.b
r/blog/proporcao-aurea/ 
 
https://globoplay.globo.co
m/v/5755403/ 
 
https://www.youtube.com/
watch?v=7wKaRi_LVCc 
 
https://www.youtube.com/
watch?v=_TzmMQm4FVQ 

 

ODA Senac Recomenda: 
Tudo sobre os meus 
pincéis 

https://www.youtube.com/

Arquivo com 
Identificação 

de proporção e 
simetria no 
rosto dos 
atores. 

https://edupulses.io/
https://www.youtube.com/watch?v=wbftu093Yqk
https://www.youtube.com/watch?v=wbftu093Yqk
https://clinicadepele.com.br/blog/proporcao-aurea/
https://clinicadepele.com.br/blog/proporcao-aurea/
https://globoplay.globo.com/v/5755403/
https://globoplay.globo.com/v/5755403/
https://www.youtube.com/watch?v=7wKaRi_LVCc
https://www.youtube.com/watch?v=7wKaRi_LVCc
https://www.youtube.com/watch?v=_TzmMQm4FVQ
https://www.youtube.com/watch?v=_TzmMQm4FVQ
https://www.youtube.com/watch?v=Vt3yFiNiCfM&list=PLM_w7N-7CinKBAlFHno8oVTbzUEJEfhZ6&index=8
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watch?v=Vt3yFiNiCfM&list
=PLM_w7N-
7CinKBAlFHno8oVTbzUE
JEfhZ6&index=8 

Aula 3 
o Presencial       
o Não 
presencial 
(síncrona / 
assíncrona) 

[AQUECIMENTO] Docente propõe que os estudantes realizem um 
esfumado a partir de seus conhecimentos prévios. A seguir, apresenta o 
ODA “Como descobrir seu formato de olho e melhor esfumado”. 
  
[DEMONSTRAÇÃO] Docente demonstra as técnicas de esfumado e a 
maneira correta de segurar o pincel no facechart. 
  
[PRÁTICA ORIENTADA] Estudantes realizam o esfumado novamente e 
repetem continuamente os movimentos seguindo as orientações do 
docente. 
  
[DEMONSTRAÇÃO] Docente apresenta a preparação da pele do braço 
para execução do croqui de mão. E solicita que os estudantes pratiquem 
os mesmos esfumados no braço. 
  
[ENCAMINHAMENTO] Docente comunica que a próxima aula será 
presencial e que estudantes devem levar canetas de gel (cor branca, 
similar à apresentada neste link: https://abre.ai/chAn), que podem ser 
encontradas em papelaria, para marcação das sobrancelhas e pinças. E 
também lápis, apontador e borracha. 

ODA: Facecharts da 
internet 

 

ODA Senac Recomenda:  

Como descobrir seu 
formato de olho e melhor 
esfumado 

https://www.youtube.com/
watch?v=7714iFksHFE&li
st=PLM_w7N-
7CinKYmDMLr4SDtP3_b6
PjUF9Z&index=1 

 

Aula 4 
o Presencial       
o Não 
presencial 
(síncrona / 
assíncrona) 
 

[AQUECIMENTO] Docente propões que os estudantes realizem o 
desenho de sobrancelhas no facechart com base em seus 
conhecimentos prévios (utilizar facechart sem sobrancelhas). 
 
[EXPOSIÇÃO DIALOGADA] Docente explica sobre sobrancelhas 
(proporção e correção). Docente questiona os estudantes sobre qual a 
importância das sobrancelhas no contexto da maquiagem completa. 
Docente pode utilizar o ODA do canal Senac Recomenda “Sobrancelhas 
perfeitas, correção com sombra”. 
 
[PRÁTICA ORIENTADA] A partir da explicação do docente, os 

ODA Senac Recomenda: 
Sobrancelhas perfeitas, 
correção com sombra 
https://www.youtube.com/
watch?v=KkT7RJDA0no&l
ist=PLM_w7N-
7CinJKrPxCRxk4BUagIFH
NsBuG&index=3 

 
ODA Senac Recomenda: 
Colorimetria na 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Vt3yFiNiCfM&list=PLM_w7N-7CinKBAlFHno8oVTbzUEJEfhZ6&index=8
https://www.youtube.com/watch?v=Vt3yFiNiCfM&list=PLM_w7N-7CinKBAlFHno8oVTbzUEJEfhZ6&index=8
https://www.youtube.com/watch?v=Vt3yFiNiCfM&list=PLM_w7N-7CinKBAlFHno8oVTbzUEJEfhZ6&index=8
https://www.youtube.com/watch?v=Vt3yFiNiCfM&list=PLM_w7N-7CinKBAlFHno8oVTbzUEJEfhZ6&index=8
https://abre.ai/chAn
https://abre.ai/chAn
https://www.youtube.com/watch?v=7714iFksHFE&list=PLM_w7N-7CinKYmDMLr4SDtP3_b6PjUF9Z&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=7714iFksHFE&list=PLM_w7N-7CinKYmDMLr4SDtP3_b6PjUF9Z&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=7714iFksHFE&list=PLM_w7N-7CinKYmDMLr4SDtP3_b6PjUF9Z&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=7714iFksHFE&list=PLM_w7N-7CinKYmDMLr4SDtP3_b6PjUF9Z&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=7714iFksHFE&list=PLM_w7N-7CinKYmDMLr4SDtP3_b6PjUF9Z&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=KkT7RJDA0no&list=PLM_w7N-7CinJKrPxCRxk4BUagIFHNsBuG&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=KkT7RJDA0no&list=PLM_w7N-7CinJKrPxCRxk4BUagIFHNsBuG&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=KkT7RJDA0no&list=PLM_w7N-7CinJKrPxCRxk4BUagIFHNsBuG&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=KkT7RJDA0no&list=PLM_w7N-7CinJKrPxCRxk4BUagIFHNsBuG&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=KkT7RJDA0no&list=PLM_w7N-7CinJKrPxCRxk4BUagIFHNsBuG&index=3
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estudantes desenham uma nova sobrancelha no facechart sem 
sobrancelhas e comparam com as proporções apresentadas pelo 
docente. 
  
[DEMONSTRAÇÃO] Docente demonstra as proporções ideais de uma 
sobrancelha e orienta quanto à retirada de excesso de pelos com o uso 
de pinça. Docente demonstra como desenhar sobrancelhas e corrigir 
sobrancelhas de acordo com os traços do rosto. 
  
[PRÁTICA ORIENTADA] Após demonstração do docente, estudantes 
desenham novamente, usando as proporções corretas no facechart. O 
docente pode propor que os estudantes formem duplas para praticar a 
técnica demonstrada. 
 
[ENCAMINHAMENTO] Para a próxima aula, os estudantes devem trazer 
um kit de tinta guache (preta, branca, vermelha, azul e amarela – ex.: 
https://abre.ai/chAF), pincel para guache e placa de inox do material de 

maquiagem. Estudantes devem assistir aos ODAs sobre colorimetria e 
registrar a importância da cor para uma maquiagem. 

maquiagem 
https://www.youtube.com/
watch?v=65E_TU0WH64
&list=PLM_w7N-
7CinKYmDMLr4SDtP3_b6
PjUF9Z&index=2 
 
ODA Senac Recomenda: 
Conceitos básicos de 
colorimetria 
https://www.youtube.com/
watch?v=NeGoZoEbzKg&l
ist=PLM_w7N-
7CinKYmDMLr4SDtP3_b6
PjUF9Z&index=6 

 
 
 

https://abre.ai/chAF
https://www.youtube.com/watch?v=65E_TU0WH64&list=PLM_w7N-7CinKYmDMLr4SDtP3_b6PjUF9Z&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=65E_TU0WH64&list=PLM_w7N-7CinKYmDMLr4SDtP3_b6PjUF9Z&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=65E_TU0WH64&list=PLM_w7N-7CinKYmDMLr4SDtP3_b6PjUF9Z&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=65E_TU0WH64&list=PLM_w7N-7CinKYmDMLr4SDtP3_b6PjUF9Z&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=65E_TU0WH64&list=PLM_w7N-7CinKYmDMLr4SDtP3_b6PjUF9Z&index=2
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
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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Aula 5 
o Presencial       
o Não 
presencial 
(síncrona / 
assíncrona) 
 

[AQUECIMENTO] Docente cria nuvem de palavras a partir das 
considerações dos estudantes sobre a importância da cor para realizar 
uma maquiagem. 
 
[EXPOSIÇÃO DIALOGADA] Docente explica sobre os conceitos de 
colorimetria. Sugere-se utilizar o ODA ESPIE Uso das cores (objetivo 
interativo), no qual os estudantes realizam a atividade no computador ou 
no celular, e o vídeo “Texturas e tonalidades de cor de maquiagem” 
(também do ESPIE). 
 
[PRÁTICA ORIENTADA] Docente trabalha as misturas das cores e os 
conceitos com os estudantes utilizando o kit de tinta guache. Estudantes 
podem utilizar folha branca A4, cartolina branca ou um gabarito de 
colorimetria elaborado pelo docente.  
  
 
[ENCAMINHAMENTO] Docente recomenda que estudantes assistam ao 
ODA “Tipos de bases, como escolher a minha base ideal?” e procurem 
identificar a base e o subtom ideal para seu tipo de pele. Aqui o docente 
orienta que os estudantes também utilizem cartolinas coloridas para 
auxiliar na análise do subtom. 
 
Para identificar o subtom de pele, o estudante deve aplicar a sombra 
prateada (frio) na região do osso zigomático de um lado do rosto e a 
sombra dourada (quente) na mesma região contralateral, comparando e 
analisando subtons de pele quente ou frio. A sombra que harmonizar com 
a pele indica o subtom da pessoa. Caso haja uma harmonização com as 
duas sombras, isto indica que a pessoa tem um subtom neutro. Após 
identificar o subtom da sua pele, o estudante deve identificar o seu 
subtom de base com auxílio da cartolina. 
 
Para analisar o subtom com a cartolina, o estudante deve aplicar 
diferentes tons de base na cartolina branca e esfumar com haste flexível 
até visualizar a cor de fundo da base. 

ODA Nuvem de palavras 
https://edupulses.io/ 
 
ODA ESPIE: Uso das 
cores (objetivo interativo) 
 
ODA ESPIE: Texturas e 
tonalidades de cor de 
maquiagem (vídeo) 
 
ODA Senac Recomenda: 
Tipos de bases, como 
escolher minha base 
ideal? 
https://www.youtube.com/
watch?v=KmIZV37vcdg&li
st=PLM_w7N-
7CinKBAlFHno8oVTbzUE
JEfhZ6&index=2 
 
ODA Senac Recomenda: 
Como usar corretivo 
https://www.youtube.co
m/watch?v=XRq_mswuj
mU&list=PLM_w7N-
7CinKBAlFHno8oVTbzU
EJEfhZ6&index=5 

 

https://www.youtube.com/watch?v=KmIZV37vcdg&list=PLM_w7N-7CinKBAlFHno8oVTbzUEJEfhZ6&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=KmIZV37vcdg&list=PLM_w7N-7CinKBAlFHno8oVTbzUEJEfhZ6&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=KmIZV37vcdg&list=PLM_w7N-7CinKBAlFHno8oVTbzUEJEfhZ6&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=KmIZV37vcdg&list=PLM_w7N-7CinKBAlFHno8oVTbzUEJEfhZ6&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=KmIZV37vcdg&list=PLM_w7N-7CinKBAlFHno8oVTbzUEJEfhZ6&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=XRq_mswujmU&list=PLM_w7N-7CinKBAlFHno8oVTbzUEJEfhZ6&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=XRq_mswujmU&list=PLM_w7N-7CinKBAlFHno8oVTbzUEJEfhZ6&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=XRq_mswujmU&list=PLM_w7N-7CinKBAlFHno8oVTbzUEJEfhZ6&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=XRq_mswujmU&list=PLM_w7N-7CinKBAlFHno8oVTbzUEJEfhZ6&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=XRq_mswujmU&list=PLM_w7N-7CinKBAlFHno8oVTbzUEJEfhZ6&index=5
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Aula 6 
o Presencial       
o Não 
presencial 
(síncrona / 
assíncrona) 
 

[AQUECIMENTO] Estudantes relatam a identificação do seu subtom e 
tom da base. Docente faz questionamentos em torno da escolha dos 
estudantes. 
 
[DEMONSTRAÇÃO] Docente demonstra como analisar o tom e o 
subtom de pele, salientando as características que devem ser 
consideradas na análise de cores.  
 
[PRÁTICA ORIENTADA] Estudantes praticam em duplas, selecionando 
e aplicando a base de acordo com o subtom de pele analisado. Docente 
orienta sobre conceitos de oxidação da base quando em contato com a 
pele. Podem ser feitas fotos de antes e depois das duplas. 
 
[DEMONSTRAÇÃO] Docente demonstra transição de cores na região 
interna do braço. Executar retângulo de base ou corretivo. 
 
[ENCAMINHAMENTO] Estudantes fazem transição de cores na região 
interna do braço. Executam retângulo de base ou corretivo. Registram 
com foto e postam no ambiente virtual. 

ODA Senac Recomenda: 
Qual o seu tipo de pele? 
https://www.youtube.com/
watch?v=cxQlIqSnqxs&list
=PLM_w7N-
7CinJKrPxCRxk4BUagIFH
NsBuG&index=1 

 

ODA ESPIE: Preparação 
da pele (vídeo) 

 

ODA ESPIE: Pré-
maquiagem (vídeo) 
 

ODA ESPIE: Tipos de 
pele e rosto (vídeo) 
 

 

Aula 7 
o Presencial       
o Não 
presencial 
(síncrona / 
assíncrona) 
 

[AQUECIMENTO] Docente resgata os conceitos desenvolvidos nas aulas 
anteriores por meio de perguntas:  
- Quais são os pontos importantes para iniciar uma maquiagem? (seleção 
de materiais, análise do biótipo do cliente, análise, preparo da pele e 
sobrancelhas). 
 
[DEMONSTRAÇÃO] Demonstração de uma maquiagem completa, 
sinalizando que existem várias técnicas e não existe uma regra, certo ou 
errado (pele e correções, esfumado de olhos, coloração e delineação de 
lábios). Ao longo da demonstração, o docente mostra aos alunos como 
registrar o passo a passo da maquiagem. 
 
[ENCAMINHAMENTO] Assistir aos ODAs “Maquiagem para lábios e 
rosto” e “Tipos de corretivos”. Em seguida, fazer a maquiagem de lábios 
em si mesmo ou em outra pessoa, registrando o passo a passo da 
execução e atento à qualidade, pois o material poderá compor o portfólio 

ODA ESPIE: Maquiagem 
para lábios e rosto (vídeo) 

 
ODA Senac Recomenda: 
Tipos de corretivos 
https://www.youtube.com/wat
ch?v=Ct6dt9qEjPo&list=PLM_w
7N-
7CinKBAlFHno8oVTbzUEJEfhZ6
&index=3 

 
 

Registro de 
passo a passo 
para compor o 

portfólio 

https://www.youtube.com/watch?v=cxQlIqSnqxs&list=PLM_w7N-7CinJKrPxCRxk4BUagIFHNsBuG&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=cxQlIqSnqxs&list=PLM_w7N-7CinJKrPxCRxk4BUagIFHNsBuG&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=cxQlIqSnqxs&list=PLM_w7N-7CinJKrPxCRxk4BUagIFHNsBuG&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=cxQlIqSnqxs&list=PLM_w7N-7CinJKrPxCRxk4BUagIFHNsBuG&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=cxQlIqSnqxs&list=PLM_w7N-7CinJKrPxCRxk4BUagIFHNsBuG&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=Ct6dt9qEjPo&list=PLM_w7N-7CinKBAlFHno8oVTbzUEJEfhZ6&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=Ct6dt9qEjPo&list=PLM_w7N-7CinKBAlFHno8oVTbzUEJEfhZ6&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=Ct6dt9qEjPo&list=PLM_w7N-7CinKBAlFHno8oVTbzUEJEfhZ6&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=Ct6dt9qEjPo&list=PLM_w7N-7CinKBAlFHno8oVTbzUEJEfhZ6&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=Ct6dt9qEjPo&list=PLM_w7N-7CinKBAlFHno8oVTbzUEJEfhZ6&index=3
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que será elaborado ao final dessa situação de aprendizagem. Docente 
recomenda que os alunos pesquisem na internet boas práticas para fazer 
registros fotográficos ou em vídeo em casa, com qualidade profissional. 

Aula 8 
o Presencial       
o Não 
presencial 
(síncrona / 
assíncrona) 
 

[AQUECIMENTO] Docente faz as orientações sobre como os estudantes 
devem fazer a maquiagem completa. Junto com os alunos, cria uma 
situação de proposta de maquiagem levando em consideração 
características do evento, do cliente e vestuário. Sugere-se que 
pesquisem referências que possam compor o portfólio de serviços se 
relacionando ao tipo de maquiagem que será executado.   
 
[PRÁTICA ORIENTADA] Prática da make completa entre os estudantes 
e registro do passo a passo. Caso haja curso de fotografia na unidade, 
pode-se convidar os estudantes desse curso a registrar o passo a passo 
da maquiagem; o antes e o depois da maquiagem. O registro também 
pode ser feito por meio de vídeos. 
  
[AVALIAÇÃO] Docente avalia as habilidades dos estudantes durante a 
prática da maquiagem. Considera a postura ergonômica, organização da 
bancada, limpeza e higiene, manuseio das ferramentas e dos materiais, 
execução das técnicas, criatividade e as dificuldades de cada aluno, para 
direcionar as próximas práticas. 
 
[ENCAMINHAMENTO] Docente informa aos estudantes que a próxima 
aula será presencial e que precisam levar os seus materiais para prática 
de maquiagem. 

 

Registro de 
passo a passo 
para compor o 

portfólio 

Aula 9 
o Presencial       
o Não 
presencial 
(síncrona / 
assíncrona) 
 

[AQUECIMENTO] Diálogo com os estudantes sobre a prática de make 
completa realizada na aula anterior. Docente pergunta sobre dificuldades, 
potencialidades, lista de metas individuais para melhorias na prática da 
make. Docente dá feedback individual sobre as necessidades de cada 
estudante para a realização da prática. O docente troca as duplas da aula 
anterior para a realização de mais uma prática completa. 
 
[PRÁTICA ORIENTADA] Prática completa de make. Sugere-se que as 
duplas criem uma nova situação de proposta de maquiagem levando em 
consideração características do evento, do cliente e vestuário. Sugere-se 

 

Registro de 
passo a passo 
para compor o 

portfólio 
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que pesquisem referências que possam compor o portfólio de serviços se 
relacionando ao tipo de maquiagem que será executado. 
 
[AVALIAÇÃO] Docente avalia todos os indicadores mobilizados nesta 
situação de aprendizagem e dá feedback aos alunos. 
 
[ENCAMINHAMENTO] Docente apresenta portfólios de serviços de 
alguns maquiadores. Orienta que os estudantes pesquisem formatos de 
portfólios e organizem suas fotos e vídeos de forma criativa, explicando 
que o portfólio pode estar na própria página do Instagram criada por eles 
na situação de aprendizagem anterior, e que pode ter formato físico e/ou 
digital. Explica ainda que as informações já pesquisadas e registradas no 
plano de negócio podem ajudar a escolher a forma de comunicação que 
será utilizada no portfólio, tendo em vista as características do público-
alvo e da pesquisa de mercado que realizaram, criada por eles. Docente 
informa que a próxima aula será presencial e que eles deverão trazer a 
primeira versão desse portfólio, que será complementado na próxima 
situação de aprendizagem. 

Observações:  
 

1 Referente ao indicador “Retira excesso de pelos das sobrancelhas observando a geometria facial para proporcionar harmonia ao 
formato do rosto do cliente e equilíbrio na maquiagem”, o docente deve trabalhar a remoção do excesso de pelos das sobrancelhas, 
mas não deve ensinar o design completo de sobrancelhas. Orientar ao estudante que busque parcerias com profissional especialista 
em design de sobrancelhas para recomendar às suas clientes. Docente também pode orientar ao estudante que faça a formação 
em designer de sobrancelhas para complementar seu trabalho como maquiador. 

2 Atenção: em DRs onde a carga horária de uma aula for de 4 horas, é necessário que esse PTD seja adaptado. Atenção para a 
porcentagem de horas, que pode ser realizada a distância de 20%/30%. 

3 Caso o estudante tenha dificuldades para executar alguma técnica de maquiagem, o docente deve estimular que ele pratique em 
casa e poste fotos do que produziu no ambiente virtual para obter feedback. 
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Situação de Aprendizagem 2: Simulação de atendimento de clientes e criação de maquiagem para 
diferentes contextos   
Carga horária prevista: 69 horas   

Número de aulas: 
23 

Ao recepcionar um cliente, o maquiador pode apresentar seu portfólio de serviços e fazer a análise de biótipo, morfologia facial, idade, 
tipo cromático e preferências do cliente. Em seguida, é preciso coletar informações sobre características do evento de que o cliente 
participará, vestuário e tendências da moda. Tudo isso é importante para que possa definir qual técnica será executada para prestar o 
serviço com qualidade, garantindo o encantamento e a fidelização do cliente. Para esse resultado, é importante ainda que o maquiador 
avalie, higienize e prepare a pele do cliente e, caso seja necessário e possível, indique um profissional especializado em pele e design 
de sobrancelhas quando houver oportunidade para planejar um atendimento anterior para isso. 
 

Nessa situação de aprendizagem, o docente deve conduzir os estudantes em uma simulação de atendimento de um grupo de clientes 
que irão a mesma cerimônia, tendo por contexto os fazeres e problemáticas comuns às situações de maquiar o rosto do cliente. Nesse 
desafio, os estudantes são incentivados a executar os fazeres previstos nos indicadores, analisar, debater e propor soluções para 
problemas que envolvem o atendimento, a satisfação e a fidelização de diferentes tipos de clientes que buscam o serviço do maquiador. 
Serão mobilizados, portanto, os elementos da competência referentes a todos os indicadores desta Unidade Curricular. Além disso, ainda 
poderão ser mobilizados os elementos da competência referentes aos indicadores da competência organizar o ambiente e os processos 
de trabalho do maquiador. Nesse caso, o docente apenas atestará que a competência foi desenvolvida, não podendo alterar a avaliação 
da primeira Unidade Curricular.  

 

É importante destacar que o portfólio que foi produzido na situação de aprendizagem 3 deve ser complementado e enriquecido durante 
as atividades desenvolvidas nessa situação de aprendizagem. Sugere-se pontuar ao aluno que esse portfólio poderá continuar sendo 
melhorado e editado mesmo após a conclusão do curso. 

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

Indicadores 

1 Atende o cliente, avaliando a pele, com base em suas informações e características, indicando, se necessário, buscar um 
profissional especializado em diagnóstico e tratamento da pele; 

2 Executa procedimentos de higienização e preparação da pele, definindo e utilizando produtos conforme o tipo de pele do cliente; 
3 Retira excesso de pelos das sobrancelhas observando a geometria facial para proporcionar harmonia ao formato do rosto do cliente 

e equilíbrio na maquiagem; 
4 Verifica biótipo, morfologia facial, idade, tipo cromático e preferências do cliente, além de características do evento, vestuário e 

tendências de moda, considerando a harmonia e a estética para definir a técnica (social e noivas) a ser executada; 
5 Faz cobertura, fixação e correção da pele utilizando produtos e instrumentais específicos, observando princípios da luz e sombra e 

da teoria das cores para a maquiagem social; 
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6 Colore a região em torno dos olhos e os delineia utilizando produtos e instrumentais específicos, observando princípios de luz e 
sombra e a harmonização das cores para valorizar a expressão de acordo com a técnica adequada para cada formato, empregando 
correções, se necessárias; 

7 Aplica a coloração e delineação de lábios utilizando produtos e instrumentais específicos, conforme proposta da maquiagem e 
valorização dos traços fisionômicos, e emprega correções, se necessárias; 

8 Aplica a técnica de iluminação e coloração da face, de acordo com o formato do rosto e traços fisionômicos, utilizando produtos e 
instrumentais específicos, e emprega correções, se necessárias; 

9 Aplica máscara e/ou cílios postiços utilizando produtos específicos para os olhos, conforme técnica para valorizar o olhar; 

10 Faz acabamento da maquiagem retocando sobrancelhas e aplicando produto para fixar e dar durabilidade à maquiagem, 
conforme técnica a ser executada. 

Elementos 

Conhecimentos 

 
- Atendimento ao cliente: padrões de 
atendimento, tipos de clientes, etiqueta 
profissional; 
- Moda e maquiagem: relações históricas e 
culturais; 
- Visagismo: estrutura anatômica básica do 
rosto, proporção áurea aplicada à 
maquiagem e tipos cromáticos; 
- Morfologia facial e técnicas de correção: 
formatos de olhos, nariz, queixo e lábios; 
- Geometria facial: formatos de rosto e 
correções; 
- Pele: composição, tipos, características e 
cuidados; 
- Avaliação da pele: tipos de patologias 
(problemas), causas, sintomas; 
- Produtos de maquiagem: funções, 
características, qualidade, efeitos, texturas 
e acabamentos; 
- Cosmetologia para maquiagem: definição, 
produtos, composição e utilização; 
- Fatores determinantes para a escolha da 
maquiagem social: tipos de evento (local, 
horário), características (idade/estilo/tipo 

Habilidades 

 
- Comunicar-se com clareza e objetividade; 
- Realizar análise de geometria facial; 
- Interpretar traços fisionômicos; 
- Agir com senso estético na harmonia da 
aplicação das técnicas; 
- Demonstrar criatividade na definição e 
execução da maquiagem; 
- Negociar com pessoas em situações 
adversas. 

 

 

Atitudes/Valores 

 
- Cordialidade no relacionamento com o 
cliente e fornecedores; 
- Respeito e cuidado no atendimento ao 
cliente; 
- Responsabilidade no cumprimento de 
horários; 
- Discrição no trato de informações; 
- Flexibilidade e empatia nos 
relacionamentos interpessoais; 

- Zelo pela higiene, limpeza e conservação 
de instrumentais, materiais de trabalho. 
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físico), preferências do cliente e tipos de 
vestuário; 
- Preparação da pele: limpeza, tonificação e 
hidratação; 
- Teoria das cores: cores primárias, 
secundárias, terciárias, quentes e frias, 
matização por meio de misturas de cores, 
escala de tons e valores, saturação, 
combinações e neutralização de cores 
aplicadas à maquiagem; 
- Sombra e luz aplicadas à maquiagem: 
contorno e iluminação; 
- Tipos e características de maquiagem: 
maquiagem social, para noivas, para foto e 
books, televisão, cinema, teatro, desfiles e 
maquiagem mortuária; 
- Técnicas de retirada de excesso de pelos 
das sobrancelhas: geometria facial, 
harmonia e equilíbrio na maquiagem; 
- Técnicas de uniformização da pele: 
correção de manchas e imperfeições. 

 

Aula Atividades  ODAs ou estratégias 
metodológicas 

Registro de 
participação 

Aula 10 
 Presencial       
 Não 

presencial 
(síncrona/assí
ncrona) 

[AQUECIMENTO] Docente apresenta as temáticas dos eventos e 
comenta sobre as técnicas mais utilizadas para essas ocasiões. Retoma 
um pouco o que foi estudado sobre personas na situação de 
aprendizagem 2, para dar suporte à atividade de elaboração das 
personas que será desenvolvida nesta aula. É importante que ele 
solicite que sejam criadas personas diversas, considerando diferenças 
físicas, culturais etc. Por fim, é importante que explique que as personas 
elaboradas vão continuar a servir como base/inspiração para as outras 
atividades ao longo dessa situação de aprendizagem. 
 

[CRIAÇÃO] Estudante elabora as personas, detalhando suas 
características. É possível utilizar o ODA Gerador de Personas e/ou 
fornecer aos estudantes um questionário com o mínimo de perguntas 

ODAs criação de persona: 

 

https://mindminers.com/blog/
pesquisa-de-personas  

 

http://www.makemypersona.c
om/ 

https://geradordepersonas.co
m.br/ 

https://superpersona.com.br/ 

 

 

ODA Senac Recomenda:  

Descrição das 
personas 

http://www.makemypersona.com/
http://www.makemypersona.com/
https://geradordepersonas.com.br/
https://geradordepersonas.com.br/
https://superpersona.com.br/
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que devem ser respondidas na apresentação dessa persona (docente 
pode encontrar sugestões relacionadas a isso no site 
https://mindminers.com/blog/pesquisa-de-personas/). 

 
[APRESENTAÇÃO] Estudantes apresentam suas personas e docente 
pode fazer perguntas como: 

- Que tipos de eventos essa pessoa frequenta? 
- Qual o estilo de roupas que usa? E, em eventos desse tipo, como 

se veste? 
- Ela costuma se emocionar nesses eventos? Será que ela pode 

chorar e borrar a maquiagem? 
 
[PESQUISA] Docente sugere que os alunos pesquisem as últimas 
tendências de maquiagem para as temáticas dos eventos sugeridos. E 
relacionem essa pesquisa com as personas criadas, definindo o tipo de 
evento que ela frequenta, a roupa que usaria e outros detalhes que 
julgar necessários. 
 
Docente deve criar um repositório com as personas criadas (físico e/ou 
digital) que possa ser usado nas próximas aulas por ele ou pelos 
estudantes. Nas próximas aulas, o docente poderá selecionar as 
personas para que cada aluno execute as técnicas que serão 
apresentadas considerando-as. Se for o caso, pode até sugerir que os 
estudantes convidem alguém para servir de modelo durante alguma 
aula com base no perfil dessas personas.  
 

[ENCAMINHAMENTO] Docente indica que os estudantes assistam ao 
vídeo Esfumado marrom com delineado gráfico 
e realizem um projeto de maquiagem para olhos e lábios no facechart, 
enviando no ambiente virtual. 

Esfumado marrom com 
delineado gráfico 

https://www.youtube.com/wat
ch?v=lXaAjbhyQKE&list=PL
M_w7N-
7CinLsZB58SKNCeDR55VW
uHgoF&index=5 

 

 

Aula 11 
 Presencial       
 Não 

presencial 
(síncrona/assí

[AQUECIMENTO] Estudantes apresentam o projeto de esfumado de 
olhos do facechart. E docente comenta sobre os registros realizados 
sobre a maquiagem de lábios. 
 
[SIMULAÇÃO] Docente demonstra técnica de esfumado de olhos e 

  

https://mindminers.com/blog/pesquisa-de-personas/
https://www.youtube.com/watch?v=lXaAjbhyQKE&list=PLM_w7N-7CinLsZB58SKNCeDR55VWuHgoF&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=lXaAjbhyQKE&list=PLM_w7N-7CinLsZB58SKNCeDR55VWuHgoF&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=lXaAjbhyQKE&list=PLM_w7N-7CinLsZB58SKNCeDR55VWuHgoF&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=lXaAjbhyQKE&list=PLM_w7N-7CinLsZB58SKNCeDR55VWuHgoF&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=lXaAjbhyQKE&list=PLM_w7N-7CinLsZB58SKNCeDR55VWuHgoF&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=lXaAjbhyQKE&list=PLM_w7N-7CinLsZB58SKNCeDR55VWuHgoF&index=5
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ncrona) técnica de maquiagem em lábios. Em seguida, estudantes executam 
técnicas de esfumado simples com cores neutras proposta no facechart 
e maquiagem de lábios em si mesmo ou em modelo. Obs.: a 
organização da execução da técnica pode ser em duplas entre os 
estudantes e o docente pode adaptar esta organização de acordo com a 
carga horária da aula. Estudantes devem registrar a maquiagem 
realizada (passo a passo, antes e depois) para enriquecer o portfólio. 
 
[ENCAMINHAMENTO]  
Docente conduz uma análise de pele dos estudantes com foco nas 
características étnicas. Orienta-os a realizar pesquisa sobre maquiagens 
para a sua etnia como atividade domiciliar. 

Aula 12 
 Presencial       
 Não 

presencial 
(síncrona/assí
ncrona) 
 

[AQUECIMENTO] Estudantes relatam sobre a pesquisa feita sobre as 
características étnicas. 
 
[DEMONSTRAÇÃO] Docente seleciona um dos estudantes para 
demonstrar uma maquiagem considerando as características étnicas da 
pele. 
 
[PRÁTICA ORIENTADA] Estudantes realizam maquiagem 
considerando a técnica demonstrada pelo docente. Estudantes devem 
registrar a maquiagem realizada (passo a passo, antes e depois) para 
enriquecer o portfólio. 
 
[ENCAMINHAMENTO] ODA sobre efeito de luz e sombra. A partir do 
ODA, os estudantes praticam no facechart com diferentes formatos de 
rosto, olhos e bocas, aplicando técnicas de luz e sombra. Utilizar 
materiais de maquiagem ou lápis de cor. Pode também aplicar técnica 
de luz e sombra em outra pessoa e registrar o passo a passo. 

ODA recomenda luz e 
sombra: 
5 dicas para um contorno 
perfeito 
https://www.youtube.com/wat
ch?v=zwA0qBTJ67s&list=PL
M_w7N-
7CinJKrPxCRxk4BUagIFHNs
BuG&index=2  

 

Aula 13 
 Presencial       
 Não 

presencial 
(síncrona/assí
ncrona) 

[AQUECIMENTO] Docente e estudantes montam um painel dos 
registros da prática de luz e sombra no facechart. 
 
[DEMONSTRAÇÃO] Docente seleciona um dos estudantes para 
demonstrar técnica de contornos (luz e sombra). 
 

  

https://www.youtube.com/watch?v=zwA0qBTJ67s&list=PLM_w7N-7CinJKrPxCRxk4BUagIFHNsBuG&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=zwA0qBTJ67s&list=PLM_w7N-7CinJKrPxCRxk4BUagIFHNsBuG&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=zwA0qBTJ67s&list=PLM_w7N-7CinJKrPxCRxk4BUagIFHNsBuG&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=zwA0qBTJ67s&list=PLM_w7N-7CinJKrPxCRxk4BUagIFHNsBuG&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=zwA0qBTJ67s&list=PLM_w7N-7CinJKrPxCRxk4BUagIFHNsBuG&index=2
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 [PRÁTICA ORIENTADA] Estudantes realizam maquiagem 
considerando a técnica demonstrada pelo docente. Estudantes devem 
registrar a maquiagem realizada (passo a passo, antes e depois) para 
enriquecer o portfólio. 
 
[ENCAMINHAMENTO] Docente solicita que aluno pesquise sobre os 
aspectos físicos que podem receber camuflagem.   

Aula 14 
 Presencial       
 Não 

presencial 
(síncrona/assí
ncrona) 
 

[AQUECIMENTO] Alunos apresentam a pesquisa e docentes devem 
questionar: 

- Finalidade da camuflagem? 
- Como o maquiador pode abordar o cliente para entender suas 

necessidades em torno dessa questão? 
- A maquiagem precisa apagar tudo em relação a esse aspecto ou 

o que é possível construir com essa maquiagem? 
 
[DEMONSTRAÇÃO] Docente convida algum estudante para 
demonstrar a técnica de camuflagem. Docente deve ter cuidado na 
forma como trata as questões físicas e a forma de comunicação como 
aborda os alunos. 
 
[PRÁTICA ORIENTADA] Estudantes realizam maquiagem 
considerando a técnica demonstrada pelo docente. Estudantes devem 
registrar a maquiagem realizada (passo a passo, antes e depois) para 
enriquecer o portfólio. 
 
[ENCAMINHAMENTO] Docente solicita que o aluno pesquise vídeos 
que tratam sobre pele madura e aponte as técnicas utilizadas, se o 
maquiador utilizou técnicas diferentes ou produtos diferentes e se as 
técnicas foram utilizadas corretamente. Registre tópicos e percepções 
no checklist com fotos, orientações e dicas de organização para 
ambientes diversos onde o maquiador pode vir a realizar o seu trabalho 
(criado na primeira situação de aprendizagem e complementado ao 
longo de todo o curso).  
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Aula 15 
 Presencial       
 Não 

presencial 
(síncrona/assí
ncrona) 
 

[AQUECIMENTO] O docente seleciona alguns alunos para apresentar 
seus apontamentos: 

- Finalidade da maquiagem? 
- Quais técnicas foram utilizadas? Percebeu alguma diferença de 

aplicação em relação a pele jovem?  
 
[DEMONSTRAÇÃO] Docente seleciona um dos estudantes para 
demonstrar técnica de pele madura. 
 
[PRÁTICA ORIENTADA] Estudantes realizam maquiagem 
considerando a técnica demonstrada pelo docente. Caso não seja 
possível realizar a maquiagem em uma pele madura, as técnicas devem 
ser aplicadas em pele jovem. Estudante devem registrar a maquiagem 
realizada (passo a passo, antes e depois) para enriquecer o portfólio. 
 
[ENCAMINHAMENTO] Docente solicita que o aluno pesquise vídeos 
que tratam sobre smokey eyes black e a técnica utilizada, se o 
maquiador utilizou aplicações da técnica que eram desconhecidas pelo 
estudante ou produtos diferentes e se a técnica foi utilizada 
corretamente. Registre tópicos e percepções no checklist com fotos, 
orientações e dicas de organização para ambientes diversos onde o 
maquiador pode vir a realizar o seu trabalho (criado na primeira situação 
de aprendizagem e complementado ao longo de todo o curso). 

  

Aula 16 
 Presencial       
 Não 

presencial 
(síncrona/assí
ncrona) 
 

[AQUECIMENTO] O docente seleciona alguns alunos para apresentar 
seus apontamentos: 

- Quais os produtos utilizados? 
- Quais as aplicações da técnica foram utilizadas? 
- Quais os erros cometidos pelo profissional do vídeo assistido?  

 
[DEMONSTRAÇÃO] Docente seleciona um dos estudantes para 
demonstrar técnica de maquiagem smokey eyes black. 
 
[PRÁTICA ORIENTADA] Estudantes realizam maquiagem 
considerando a técnica demonstrada pelo docente. Estudantes devem 
registrar a maquiagem realizada (passo a passo, antes e depois) para 
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enriquecer o portfólio. 
 
[ENCAMINHAMENTO] Docente solicita que o aluno pesquise no 
mínimo 2 vídeos que tratem sobre formas diferentes de aplicação de 
glitter na maquiagem. O estudante pode registrar a técnica de que mais 
gostou no checklist com fotos, orientações e dicas de organização para 
ambientes diversos onde o maquiador pode vir a realizar o seu trabalho 
(criado na primeira situação de aprendizagem e complementado ao 
longo de todo o curso).  

Aula 17 
 Presencial       
 Não 

presencial 
(síncrona/assí
ncrona) 
 

[AQUECIMENTO] O docente propõe que os estudantes executem a 
aplicação de glitter conforme a técnica vista no encaminhamento da aula 
anterior. Os estudantes podem aplicar no braço e comparar duas 
técnicas.  
 
[DEMONSTRAÇÃO] Docente seleciona um dos estudantes para 
demonstrar técnica de esfumado diagonal com brilho/glitter. 
 
[PRÁTICA ORIENTADA] Estudantes realizam maquiagem 
considerando a técnica demonstrada pelo docente. Estudantes devem 
registrar a maquiagem realizada (passo a passo, antes e depois) para 
enriquecer o portfólio. 
 
[ENCAMINHAMENTO]  
Docente solicita que o aluno pesquise as técnicas cut aberto, cut 
fechado e o semicut. O estudante pode registrar diferenças e sugestões 
de aplicação das técnicas no checklist com fotos, orientações e dicas de 
organização para ambientes diversos onde o maquiador pode vir a 
realizar o seu trabalho (criado na primeira situação de aprendizagem e 
complementado ao longo de todo o curso). Docente recomenda que 
alunos assistam ao vídeo do Senac Recomenda durante sua pesquisa. 

  

Aula 18 
 Presencial       
 Não 

presencial 
(síncrona/assí

[AQUECIMENTO] O docente propõe que os estudantes executem a 
aplicação da técnica conforme o que foi pesquisado. Os estudantes 
deverão registrar o resultado final das técnicas aplicadas para inserção 
no portfólio. Eles podem aplicar uma técnica em cada olho e comparar 
os resultados.  
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ncrona) 
 

 
[DEMONSTRAÇÃO] Docente seleciona um dos estudantes para 
demonstrar técnica de Maquiagem semicut crease. 
 
[PRÁTICA ORIENTADA] Estudantes realizam maquiagem de olhos 
considerando a técnica demonstrada pelo docente. Estudantes devem 
registrar a maquiagem realizada (passo a passo, antes e depois) para 
enriquecer o portfólio. 
 
[ENCAMINHAMENTO] Docente solicita que o aluno pesquise as 
referências e tendências de maquiagem clássica romântica, e registre 
suas percepções. O docente pode sugerir que o estudante se inspire em 
vestidos de noiva, buquês, tendências de moda romântica.  

Aula 19 
 Presencial       
 Não 

presencial 
(síncrona/assí
ncrona) 
 

[AQUECIMENTO] Os estudantes podem expor as suas referências 
expondo suas inspirações para a proposta.  
 
[DEMONSTRAÇÃO] Docente seleciona uma das inspirações dos 
estudantes para demonstrar técnica de maquiagem clássica romântica. 
 
[PRÁTICA ORIENTADA] Estudantes escolhem dentre as inspirações 
expostas uma para realizar a maquiagem considerando a técnica 
demonstrada pelo docente. Estudantes devem registrar a maquiagem 
realizada (passo a passo, antes e depois) para enriquecer o portfólio. 
Podem ainda incluir de forma criativa no portfólio as referências 
utilizadas e o resultado final da maquiagem inspirada.  
 
[ENCAMINHAMENTO] Docente solicita que o aluno pesquise as 
diferentes técnicas de delineado e suas aplicações e mensagem na 
imagem pessoal do cliente.  
As estudantes deverão se caracterizar/vestir conforme a aplicação do 
delineado no rosto. O docente pode sugerir imagens de personalidades 
e aplicações de delineado. Ex.: Amy Winehouse, Audrey Hepburn, 
Marilyn Monroe, Fernanda Montenegro, Elisabeth Taylor etc.  
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Aula 20 
 Presencial       
 Não 

presencial 
(síncrona/assí
ncrona) 
 

[AQUECIMENTO] As estudantes deverão apresentar o seu delineado e 
as referências de imagem pessoal utilizadas para compor a 
apresentação pessoal. O docente pode refletir com as estudantes sobre 
os elementos de imagem pessoal envolvidos e os possíveis ruídos de 
comunicação que a maquiagem pode causar na imagem pessoal. 
 
[DEMONSTRAÇÃO] Docente seleciona um dos estudantes para 
demonstrar técnica de maquiagem estilo pin-up: delineado, boca 
vermelha e cílios.  
 
[PRÁTICA ORIENTADA] Estudantes realizam maquiagem 
considerando a técnica demonstrada pelo docente. Estudantes devem 
registrar a maquiagem realizada (passo a passo, antes e depois) para 
enriquecer o portfólio. 
 
[ENCAMINHAMENTO] Docente solicita que estudantes pesquisem 
fotos de atrizes em festas e em grandes eventos, em diferentes 
períodos do dia e pontuem as diferenças percebidas.  

  

Aula 21 
 Presencial       
 Não 

presencial 
(síncrona/assí
ncrona) 
 

[AQUECIMENTO] Docente destaca as diferenças de uma maquiagem 
para a noite por meio de uma maquiagem trazida pelos alunos, 
observando também as características dos eventos. Os alunos devem 
indicar quais são as maquiagens mais indicadas para eventos noturnos 
e o motivo da escolha.  
 
[DEMONSTRAÇÃO] Docente seleciona um dos estudantes para 
demonstrar uma técnica de maquiagem para a noite. 
 
[PRÁTICA ORIENTADA] Estudantes realizam maquiagem 
considerando a técnica demonstrada pelo docente em uma inspiração 
de evento, registrando o resultado final em seu portfólio. Ex.: 
maquiagem para show de rock; maquiagem para rave; maquiagem para 
formatura noturna; maquiagem para balada etc. Estudantes devem 
registrar a maquiagem realizada (passo a passo, antes e depois) para 
enriquecer o portfólio. 
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[ENCAMINHAMENTO] 
Os estudantes deverão fazer pesquisas de inspirações e temática mais 
usuais de books. Incentive os estudantes a saírem do comum. Eles 
deverão trazer uma opção clássica/usual e uma alternativa.  
 

Aula 22 
 Presencial       
 Não 

presencial 
(síncrona/assí
ncrona) 
 

[AQUECIMENTO] Docente destaca as diferenças de uma maquiagem 
para diferentes tipos de temáticas de book, observando também as 
características necessárias para a maquiagem em fotografia. Os alunos 
devem refletir sobre suas escolhas e possíveis maquiagens para as 
temáticas escolhidas.  
 
[DEMONSTRAÇÃO] Docente seleciona uma das temáticas 
apresentada pelos estudantes e demonstra técnica de maquiagem 
social para foto e books. 
 
[PRÁTICA ORIENTADA] Estudantes realizam maquiagem 
considerando a técnica demonstrada pelo docente e inspirada em uma 
das temáticas apresentadas pelos colegas. Estudantes devem registrar 
a maquiagem realizada (passo a passo, antes e depois) para enriquecer 
o portfólio. 
 
[ENCAMINHAMENTO] Os estudantes deverão assistir a um dos filmes 
citados ou sugestão dos alunos: Malévola e O curioso caso de Benjamin 
Button. Os estudantes deverão elaborar registros sobre a maquiagem 
do filme (geral), depois deverão escolher um personagem para apontar 
possibilidades de transformação e características de personalidades do 
personagem.  
Os estudantes poderão escolher um elemento de caracterização do 
personagem escolhido para levar na próxima aula. Ex.: vVestido, brinco, 
chapéu etc.  
  

  

Aula 23 
 Presencial       
 Não 

presencial 
(síncrona/assí

[AQUECIMENTO] O docente dialoga com os estudantes, propondo uma 
reflexão sobre possibilidades de maquiagem para teatro, cinema e 
televisão, iluminação, temperatura na pele, técnicas que precisam ser 
observadas etc. Recomenda-se o ODA sobre caracterização para 
teatro para condução dos diálogos.  

ODA SENAC RECOMENDA: 
Maquiagem: envelhecimento 
para palco 
https://www.youtube.com/wat
ch?v=x61NOMpLKjQ&list=PL
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ncrona) 
 

 
[DEMONSTRAÇÃO] Docente seleciona um dos estudantes para 
demonstrar técnica de maquiagem, escolhendo um dos registros 
realizado pelos estudantes na pesquisa sobre os personagens realizada 
no encaminhamento da aula anterior.   
 
[PRÁTICA ORIENTADA] Estudantes realizam maquiagem 
considerando a técnica demonstrada pelo docente e a inspiração da 
pesquisa. Estudante devem registrar a maquiagem realizada (passo a 
passo, antes e depois) para enriquecer o portfólio. 
[ENCAMINHAMENTO] Os estudantes deverão fazer pesquisas 
relacionadas à maquiagem mortuária no Brasil e no mundo. Ex.: caso 
Carmem Miranda. Depois poderão assistir ao filme Meu primeiro amor, 
que apresenta o trabalho de uma maquiadora mortuária.    
É importante que eles registrem percepções a respeito dos desafios 
deste tipo de maquiagem em relação ao diálogo com as famílias.  

M_w7N-
7CinLhsm9hZ1qlrGihupbqLT
X2&index=1 
 
 

Aula 24 
 Presencial       
 Não 

presencial 
(síncrona/assí
ncrona) 
 

[AQUECIMENTO] Os estudantes pesquisam excertos de desfiles de 
grandes nomes da moda e observam algumas características marcantes 
de cada proposta. Devem fazer registros e dialogar com os colegas 
durante a atividade. O docente também deve provocar reflexões do tipo: 
qual a proposta do desfile, qual a identidade desta marca etc.  
 
[DEMONSTRAÇÃO] Docente seleciona um dos estudantes para 
demonstrar técnica de maquiagem para desfiles escolhida pelo grupo 
como a mais marcante, a partir dos vídeos e diálogos vistos.  
 
[PRÁTICA ORIENTADA] Estudantes realizam maquiagem 
considerando a técnica demonstrada pelo docente e inspirados pelos 
desfiles vistos. Estudantes devem registrar a maquiagem realizada 
(passo a passo, antes e depois) para enriquecer o portfólio.   
 
[ENCAMINHAMENTO] Docente solicita que o aluno retome a pesquisa 
sobre as técnicas cut aberto e cut fechado. O estudante pode revisitar 
seus apontamentos no checklist sobre as diferenças e sugestões de 
aplicação das técnicas e verificar se existem alterações.   

  

Aula 25 
 Presencial       

[AQUECIMENTO] O docente propõe que os estudantes executem a 
aplicação da técnica conforme pesquisa. Os estudantes podem aplicar 

ODA SENAC RECOMENDA:  
Passo a passo cut crease 
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 Não 
presencial 
(síncrona/assí
ncrona) 
 

uma técnica em cada olho e comparar os resultados.  
 
[DEMONSTRAÇÃO] Docente seleciona um dos estudantes para 
demonstrar técnica de maquiagem cut crease.  
 
[PRÁTICA ORIENTADA] Estudantes realizam maquiagem de olhos 
considerando a técnica demonstrada pelo docente. Estudantes devem 
registrar a maquiagem realizada (passo a passo, antes e depois) para 
enriquecer o portfólio. 
 
[ENCAMINHAMENTO] Estudante assiste aos vídeos/ODAs sobre pele 
negra e realiza projeto para maquiagem. 

perfeito! 
https://www.youtube.com/wat
ch?v=GDDO83my0B0&list=P
LM_w7N-
7CinLsZB58SKNCeDR55VW
uHgoF&index=1 
 
ODA Erros e acertos: 
maquiagem pele negra 
https://www.youtube.com/wat
ch?v=P2OHZY1r8Uo&list=PL
M_w7N-
7CinLsZB58SKNCeDR55VW
uHgoF&index=4 

 
ODA SENAC RECOMENDA: 
Mentiras que profissionais 
contam sobre maquiagem em 
pele negra 
https://www.youtube.com/wat
ch?v=f34Le4POo5U&list=PL
M_w7N-
7CinKUnw8KoIoU6405aI-
Kbgrf&index=10 

Aula 26 
 Presencial       
 Não 

presencial 
(síncrona/assí
ncrona) 
 

[AQUECIMENTO] Os estudantes apresentam o projeto de maquiagem 
para pele negra a ser executado na aula. Os estudantes deverão 
pontuar os tons mais adequados para maquiagem da pele negra de 
acordo com as características.  A discussão deve considerar o ODA O 
pardo é negro? Colorismo, passabilidade, eugenia: o que é ser negro de 
pele clara no Brasil, 
 
[DEMONSTRAÇÃO] Docente seleciona um dos estudantes para 
demonstrar técnica de maquiagem para pele negra.  
 
[PRÁTICA ORIENTADA] Estudantes realizam maquiagem 
considerando a técnica demonstrada pelo docente. Estudantes devem 

ODA SENAC RECOMENDA 
O pardo é negro? Colorismo, 
passabilidade, eugenia: o 
que é ser negro de pele clara 
no Brasil 
https://www.youtube.com/wat
ch?v=iv5inBkEMK4&list=PLM
_w7N-
7CinIyMdxG5nk5ItpNsDRH_
SFS&index=9 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=P2OHZY1r8Uo&list=PLM_w7N-7CinLsZB58SKNCeDR55VWuHgoF&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=P2OHZY1r8Uo&list=PLM_w7N-7CinLsZB58SKNCeDR55VWuHgoF&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=P2OHZY1r8Uo&list=PLM_w7N-7CinLsZB58SKNCeDR55VWuHgoF&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=P2OHZY1r8Uo&list=PLM_w7N-7CinLsZB58SKNCeDR55VWuHgoF&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=P2OHZY1r8Uo&list=PLM_w7N-7CinLsZB58SKNCeDR55VWuHgoF&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=iv5inBkEMK4&list=PLM_w7N-7CinIyMdxG5nk5ItpNsDRH_SFS&index=9
https://www.youtube.com/watch?v=iv5inBkEMK4&list=PLM_w7N-7CinIyMdxG5nk5ItpNsDRH_SFS&index=9
https://www.youtube.com/watch?v=iv5inBkEMK4&list=PLM_w7N-7CinIyMdxG5nk5ItpNsDRH_SFS&index=9
https://www.youtube.com/watch?v=iv5inBkEMK4&list=PLM_w7N-7CinIyMdxG5nk5ItpNsDRH_SFS&index=9
https://www.youtube.com/watch?v=iv5inBkEMK4&list=PLM_w7N-7CinIyMdxG5nk5ItpNsDRH_SFS&index=9
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registrar a maquiagem realizada (passo a passo, antes e depois) para 
enriquecer o portfólio. 
 
[ENCAMINHAMENTO] As estudantes deverão consultar os seus 
checklists e portfólios para analisar as técnicas nas quais ainda têm 
dificuldade e pontuar a fragilidade para exercitar na próxima aula. 

 

Aula 27 
 Presencial       
 Não 

presencial 
(síncrona/assí
ncrona) 
 

[AQUECIMENTO] Os estudantes demonstram a dificuldade e o docente 
pode orientar os caminhos para a superação ou aperfeiçoamento da 
técnica apontada pelo estudante.  
 
[PRÁTICA ORIENTADA] Técnica livre para estudantes desenvolverem 
habilidades baseados nas dificuldades mapeadas nos portfólios. 
Estudantes devem registrar a maquiagem realizada (passo a passo, 
antes e depois) para enriquecer o portfólio. 
 
[ENCAMINHAMENTO] Planejamento do evento de acordo com o tema 
distribuído pelo docente. Docente solicita aos estudantes que busquem 
uma imagem ou objeto (obras de arte, arranjos florais, joias e 
acessórios, comida, vestuário...) para ser inspiração para a próxima 
aula. 

  

Aula 28 
o Presencial       
o Não 
presencial 
(síncrona / 
assíncrona) 
 

[AQUECIMENTO] Estudantes apresentam a imagem ou objeto (obras 
de arte, arranjos florais, joias e acessórios, comida, vestuário...) 
escolhido para inspiração da maquiagem. Docente explica como pode 
ser feita a análise da imagem/objeto (observação da textura, cor, cheiro, 
gosto, cenário, objetivos etc) para a criação da maquiagem.  
 
[DEMONSTRAÇÃO] Docente seleciona uma das imagens/objetos 
trazidos pelos estudantes e demonstra a maquiagem inspirada nesta 
imagem/objeto. 
 
[PRÁTICA ORIENTADA] Estudantes realizam maquiagem 
considerando a técnica demonstrada pelo docente e o objeto inspirador. 
Estudantes devem registrar a maquiagem realizada (passo a passo, 
antes e depois) para enriquecer o portfólio, se possível relacionando de 
forma criativa com o objeto utilizado para inspiração. 
 

ESPIE: Diversidade no 
ambiente de trabalho (flip 
book) 
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[ENCAMINHAMENTO] Os estudantes exploram os ODAs sobre 
diversidade e realizam apontamentos no checklist sobre a diversidade 
no trabalho do maquiador e a relação com os clientes.  

Aula 29 
 Presencial       
 Não 

presencial 
(síncrona/assí
ncrona) 
 

[AQUECIMENTO] Docente questiona os alunos sobre diversidade dos 
clientes de maquiagem. E possíveis estratégias de atendimento a estes 
clientes. 
 
[PRÁTICA ORIENTADA] Estudantes desenvolvem o estudo sobre as 
personas escolhidas atendendo os aspectos preconizados pela a 
diversidade. 
Recomenda-se que os estudantes assistam aos ODAs relacionados.  
Docente acompanha a elaboração e direciona os estudantes para que 
considerem o maior volume possível de estratégias de atendimento à 
diversidade em seus projetos.  
 
[ENCAMINHAMENTO] Estudante assiste ao vídeo ODA Noivas e 
realiza projeto para maquiagem, indicando a inspiração, o cenário do 
casamento, o vestido e o perfil de sua noiva.  

 
ODAS Senac Recomenda 
sobre diversidade: 
 
As vantagens da diversidade 
nas empresas 
https://www.youtube.com/wat
ch?v=CAveWz71WRE&list=P
LM_w7N-
7CinIyMdxG5nk5ItpNsDRH_
SFS&index=3 
 
Diversidade no ambiente 
corporativo: entenda sua 
importância 
https://www.youtube.com/wat
ch?v=pIaqaCSIcAs&list=PLM
_w7N-
7CinIyMdxG5nk5ItpNsDRH_
SFS&index=4 

 
Pesquisa sobre benefícios da 
diversidade 
https://www.youtube.com/wat
ch?v=vtPPNdiDBc0&list=PL
M_w7N-
7CinIyMdxG5nk5ItpNsDRH_
SFS&index=5 
 
Qual o impacto da 
diversidade no ambiente de 
trabalho 

 

https://www.youtube.com/watch?v=pIaqaCSIcAs&list=PLM_w7N-7CinIyMdxG5nk5ItpNsDRH_SFS&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=pIaqaCSIcAs&list=PLM_w7N-7CinIyMdxG5nk5ItpNsDRH_SFS&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=pIaqaCSIcAs&list=PLM_w7N-7CinIyMdxG5nk5ItpNsDRH_SFS&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=pIaqaCSIcAs&list=PLM_w7N-7CinIyMdxG5nk5ItpNsDRH_SFS&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=pIaqaCSIcAs&list=PLM_w7N-7CinIyMdxG5nk5ItpNsDRH_SFS&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=pIaqaCSIcAs&list=PLM_w7N-7CinIyMdxG5nk5ItpNsDRH_SFS&index=4
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https://www.youtube.com/w
atch?v=z9FeYlUOu7E&list=
PLM_w7N-
7CinIyMdxG5nk5ItpNsDRH
_SFS&index=10 
 
ODA Senac Recomenda 
Dicas de atendimento: noivas 
https://www.youtube.com/wat
ch?v=N_5ThXjVoL8&list=PL
M_w7N-
7CinKUnw8KoIoU6405aI-
Kbgrf&index=4 

Aula 30 
 Presencial       
 Não 

presencial 
(síncrona/assí
ncrona) 
 

[AQUECIMENTO] Os estudantes apresentam o projeto de maquiagem 
para noivas a ser executado na aula. Eles deverão pontuar as técnicas 
mais adequados para maquiagem de noivas de acordo com as 
características. A discussão deve considerar algum objeto digital de 
aprendizagem pesquisado na internet pelo docente sobre tendências de 
moda para noivas.  
 
[DEMONSTRAÇÃO] Docente seleciona um dos estudantes para 
demonstrar técnica de maquiagem para noivas.  
 
[PRÁTICA ORIENTADA] Estudantes realizam maquiagem 
considerando a técnica demonstrada pelo docente. Eles devem registrar 
a maquiagem realizada (passo a passo, antes e depois) para enriquecer 
o portfólio. 
 
[ENCAMINHAMENTO] Os estudantes resgatam as personas criadas no 
início do curso para elaborar o projeto de maquiagem considerando as 
técnicas vistas durante o curso.  

  

Aula 31 
 Presencial       
 Não 

presencial 
(síncrona/assí

[AQUECIMENTO] Os estudantes apresentam as personas escolhidas e 
o projeto de maquiagem e o docente pode sugerir algum 
aperfeiçoamento.  
 
[PRÁTICA ORIENTADA] Execução da maquiagem em modelos. Caso 

  

https://www.youtube.com/watch?v=z9FeYlUOu7E&list=PLM_w7N-7CinIyMdxG5nk5ItpNsDRH_SFS&index=10
https://www.youtube.com/watch?v=z9FeYlUOu7E&list=PLM_w7N-7CinIyMdxG5nk5ItpNsDRH_SFS&index=10
https://www.youtube.com/watch?v=z9FeYlUOu7E&list=PLM_w7N-7CinIyMdxG5nk5ItpNsDRH_SFS&index=10
https://www.youtube.com/watch?v=z9FeYlUOu7E&list=PLM_w7N-7CinIyMdxG5nk5ItpNsDRH_SFS&index=10
https://www.youtube.com/watch?v=z9FeYlUOu7E&list=PLM_w7N-7CinIyMdxG5nk5ItpNsDRH_SFS&index=10
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ncrona) 
 

não tenha pessoa com o perfil físico semelhante à persona escolhida no 
grupo de estudantes, recomenda-se que o modelo seja convidado. O 
docente também pode convidar alunos do curso de Fotografia para fazer 
a cobertura da maquiagem.  
 
[ENCAMINHAMENTO] Os estudantes dialogam em aula sobre os 
resultados e aperfeiçoam seu projeto incluindo as sugestões do 
docente. Os estudantes farão a apresentação desse projeto final no dia 
seguinte. Para este dia, o participante deverá, além de maquiar, 
caracterizar a modelo.  

Aula 32 
 Presencial       
 Não 

presencial 
(síncrona/assí
ncrona) 
 

[AQUECIMENTO] Os estudantes executam o projeto, disponibilizando- 
o para avaliação dos resultados esperados.  
 
[ENCAMINHAMENTO] Os estudantes dialogam em aula sobre os 
resultados e recebem feedbacks individuais a respeito do seu 
desempenho durante o curso.  
 
Encerramento do curso, feedbacks de conclusão da UC. 
Consolidar os conhecimentos desenvolvidos na UC 2 que irão contribuir 
no PI. 

  

Observações: Aula 12 – docente seleciona a proposta da aula de acordo com o predomínio de etnia na turma. 
Nas unidades que ofertam aulas com carga horária de 4 horas, os docentes devem adequar as atividades do PTD de acordo com a carga 
horária disponível. 
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UC: Projeto Integrador  CH: 16h 
Tema gerador: A maquiagem social em diferentes contextos      

Proposta 1: 
Quando os clientes contratam os serviços de um maquiador, seja para um evento social, seja profissional, é indiscutível considerar as 
características individuais e o contexto social em que vive o cliente. Em especial, para alguns clientes que apresentam necessidades 
individuais, esse processo tem um significado importante, pois é motivo para melhoria da aparência, inclusão social e o conforto pessoal.  
 
Nesse sentido, o docente deve desafiar o aluno a realizar pesquisas sobre a influência cultural nos estilos de maquiagem, observando os 
benefícios do uso de maquiagem e sua relação com história da beleza. Com base nas pesquisas exploratórias, deve-se discutir com os 
grupos os efeitos da maquiagem nas relações sociais, da beleza e da diversidade em diferentes culturas. 
 
A partir desse tema, os alunos devem convidar pessoas com diferentes características físicas (morfologia, etnia, visagismo) e socioculturais 
(religião, profissão, hobby, estilo de vida...), oferecendo-lhes os diversos serviços de maquiagem, auxiliando tanto a elevação da 
autoestima quanto da identidade da beleza singular. Preferencialmente, os convidados devem apresentar diferentes características físicas 
e socioculturais, fazendo uma relação com o evento para o qual necessitam a maquiagem (festa, casamento, trabalho...), necessitando 
de cuidados diferenciados por parte dos alunos. 
 
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. Outros temas geradores 
podem ser definidos em conjunto com os alunos, desde que constituam uma situação-problema e atendam aos indicadores para 
avaliação. 
 
Os alunos deverão realizar pesquisas sobre as concepções das propostas de maquiagem, interpretar cada uma delas, com o objetivo de 

identificar e diferenciar as tendências, os estilos, as marcas, as situações de uso, sempre respeitando as etnias, os princípios do visagismo, 

a idade, cultura e as ocasiões.  

  

Após a etapa de pesquisa, os alunos deverão discutir e planejar os tipos de maquiagens a serem aplicados nos modelos para atender às 

propostas apresentadas de acordo com a demanda. 

  
No momento seguinte, serão planejados os processos de maquiagens das pessoas selecionadas, nos quais os alunos elaborarão croquis 
e fichas técnicas que deverão descrever todas as características dos clientes, os produtos a serem utilizados e o processo que deverá ser 
seguido, bem como os cuidados a serem tomados. 
  
Em seguida, os alunos deverão se preparar para a realização das maquiagens, tendo em vista a definição pelo grupo do tipo de cada uma 

Número de aulas: 5 
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delas. 
  
Além do registro escrito, os alunos poderão fotografar. E, para agregar valor ao aprendizado, poderá ser solicitada a produção de um 
portfólio, com todos os registros do processo. 
  
Após a realização dos trabalhos, poderá ser feito um seminário a fim de socializar os resultados e permitir esclarecimentos sobre os 
benefícios da maquiagem e a mudança de visão do uso da maquiagem como fator de embelezamento, respeitando a individualidade do 
cliente. 

 

Aula Atividades  ODAs ou estratégias 
metodológicas 

Registro de 
participação 

Aula 1 
 Presencial       
 Não presencial 
(síncrona/assíncrona
) 
 
 

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

Plano de ação: discutir e detalhar as atividades e 
responsabilidades dos envolvidos no desenvolvimento do projeto; 
detalhar entregas parciais de cada etapa do plano de ação do PI; 
analisar, junto à turma, se as atividades previstas no plano de ação 
explicitam as condições para a sua realização, quais os recursos 
necessários e quem são os envolvidos. 

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

ODA de plano de ação  

Aula 2 
 Presencial       
 Não presencial 
(síncrona/assíncrona
) 

Execução e monitoramento do plano de ação: pôr 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. 

[APRESENTAÇÃO] Estudante apresenta o checklist com fotos, 
orientações e dicas de organização para ambientes diversos onde o 
maquiador pode vir a realizar o seu trabalho, elaborado na situação 

Docente avalia o plano 
e faz sugestões 

Plano de ação 

Checklist atualizado 

Personas de 

clientes com perfis 

difíceis de atender 

desenvolvidos na 

UC1 
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de aprendizagem 1. Docente pode questionar se o ambiente de 
trabalho desenhado pelo estudante contempla questões como 
acessibilidade e/ou se ele criou uma lista de materiais de trabalho 
que contemple clientes com diferentes tipos físicos e necessidades 
e solicitar que o estudante faça possíveis adequações relacionadas 
a esse tema no documento desenvolvido. 

[MELHORIAS NO CHECKLIST E PLANO DE NEGÓCIO] Docente 
questiona se personas desenvolvidas na UC 1 de clientes com perfis 
difíceis de atender incluem clientes com necessidades especiais. 
Docente pode perguntar se os alunos acham, do ponto de vista 
ético, que clientes com necessidades especiais ou alguma 
necessidade individual devem ser considerados difíceis? Docente 
pode solicitar que os estudantes complementem o checklist com 
estratégias de atendimento desenvolvido na situação de 
aprendizagem 2 da UC 1, considerando o atendimento de clientes 
diversos, e pesquisem sobre termos politicamente corretos para 
utilizar na comunicação com esses clientes. Incluir no projeto o 
estudo sobre essas personas e as estratégias de atendimento 
sintetizadas pelos alunos. 

O docente deverá informar que a próxima aula será não presencial 
e que os alunos deverão acessar o ambiente virtual e encaminhar o 
plano de negócio consolidado com as modificações orientadas por 
ele, tendo em vista o tema do Projeto Integrador. É importante 
explicitar o prazo para a realização da atividade, levando em conta 
a conclusão do desenvolvimento do plano de negócio. Além disso, 
os alunos deverão acessar o ambiente virtual no horário da próxima 
aula. 

Aula 3 
 Presencial       
 Não presencial 
(síncrona/assíncrona
) 

Execução e monitoramento do plano de ação: realizar encontro 
para acompanhar o andamento do plano de ação, bem como propor 
eventuais adequações. 

[AQUECIMENTO] Docente solicita que os estudantes escolham e 
apresentem as personas desenvolvidas na situação de 
aprendizagem 2 da UC2 que julgam envolver necessidades 

 

Peça gráfica para 
divulgação de 
serviços para 
pessoas com 
necessidades 
especiais ou 

quaisquer questões 
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individuais ou respeito à diversidade. 

[SIMULAÇÃO] Docente solicita que os estudantes simulem texto ou 

uma peça gráfica oferecendo serviços de maquiagem para a 

persona escolhida que devem auxiliar na elevação da autoestima e 

da identidade da beleza singular. Para apresentar seus serviços, 

eles podem utilizar os materiais de seus portfólios de serviços 

(desenvolvidos na UC 2), bem como as pesquisas que realizaram 

sobre tipos de eventos etc. 

[ENCAMINHAMENTO] O docente deverá informar que a próxima 

aula será não presencial e que os alunos deverão postar no 

ambiente virtual um projeto de maquiagem para a persona escolhida 

por eles, incluindo referências, sugestões de atendimento para esse 

cliente etc. É importante explicitar o prazo para a realização da 

atividade. Além disso, os alunos deverão acessar o ambiente virtual 

no horário da próxima aula. 

individuais 
importantes que 

devam ser 
consideradas 

Aula 4 
 Presencial       
 Não presencial 
(síncrona/assíncrona
) 

Síntese e entrega do PI: 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 sobre pontos positivos e pontos de melhoria. Verificar se 
está tudo preparado para a apresentação do PI. 

[FEEDBACK/ENCAMINHAMENTO] Docente deverá dar feedback 
sobre os projetos desenvolvidos e orientar os alunos a buscarem 
modelos para executar uma simulação de atendimento desse cliente 
especial, em um contexto escolhido e detalhado pelo aluno, e a 
caracterização do modelo de acordo com o evento escolhido. É 
importante que o aluno planeje uma forma de registro dessa 
maquiagem, podendo estabelecer parcerias com alunos de outros 
cursos (como Fotografia), para que ele possa incluir esse 
atendimento em seu portfólio. 

O docente deverá informar aos alunos que a próxima aula será 
presencial e, portanto, eles deverão ir ao Senac para fazer a 

 

Projeto de 
maquiagem, 

planejamento do 
atendimento, 
pesquisa de 
referências e 

contextualização do 
evento 
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apresentação do PI. 

Aula 5 
 Presencial       
 Não presencial 
(síncrona/assíncrona
) 

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. 

[APRESENTAÇÃO] Aluno simula o atendimento e executa a 
maquiagem do cliente-modelo. É importante que em sua 
apresentação fiquem claras as técnicas de atendimento ao cliente 
estudadas durante o curso, a organização do ambiente em que 
está realizando a maquiagem, a própria técnica de maquiagem que 
será executada e os registros da maquiagem para compor seu 
portfólio de serviços e captar novos clientes. Além disso, o 
estudante deve informar o preço fictício da maquiagem ao cliente, 
evidenciando o valor do serviço. 
 
[ENCAMINHAMENTO] Os alunos devem encaminhar o plano de 
negócio e o portfólio de serviços consolidado para os docentes do 
curso. 

 

  

Comentários: 

 

 

 

Indicadores: 

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

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

Contribuições das Unidades Curriculares 

UC 1 
Checklist com fotos, orientações e dicas de organização para ambientes diversos onde o maquiador pode vir a atuar, considerando 
legislação do segmento Beleza; 
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Personas difíceis de lidar no momento do atendimento; 
Checklist com estratégias de atendimento (técnicas e formas de comunicação); 
Plano de negócio. 

UC 2 
Repositório com as personas criadas (físico e/ou digital) 
Portfólio de serviços 
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UC: X Projeto Integrador  CH: 16h 
Tema gerador: A maquiagem na autoestima 

Proposta 2: 
Quando os clientes contratam os serviços de um maquiador, seja para um evento social, seja profissional, é indiscutível a busca pela elevação da 
autoestima e pelo bem-estar. Em especial, para alguns clientes que apresentam alterações na pele, esse processo tem um significado importante, 
pois é motivo para melhoria da aparência, elevando a autoestima e o conforto pessoal. 
  
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. Outros temas geradores podem ser definidos 
em conjunto com os alunos, desde que constituam uma situação-problema e atendam aos indicadores para avaliação. 
 
Nesse sentido, o docente deve desafiar o aluno a realizar pesquisas com pessoas que apresentem alterações dermatológicas, como cicatrizes, 
vitiligo, acne, melasma, lúpus etc., observando os cuidados e benefícios do uso de maquiagem. Com base nas pesquisas exploratórias, deve-se 
discutir com os grupos os efeitos da ação da maquiagem na pele e na elevação da autoestima dessas pessoas. 
 
Os alunos deverão realizar pesquisas sobre as concepções das propostas de maquiagem e interpretar cada uma delas, com o objetivo de 

identificar e diferenciar as tendências, os estilos, as marcas, as situações de uso, sempre respeitando as etnias, os princípios do visagismo, a 

idade, cultura e as ocasiões. 

  
A partir desse tema, os alunos devem convidar pessoas com imperfeições da pele, oferecendo-lhes os diversos serviços de maquiagem, auxiliando 
tanto a elevação da autoestima quanto do bem-estar. Preferencialmente, os convidados devem apresentar alterações dermatológicas, ou seja, 
uma pele mais complexa, que exija cuidados diferenciados. 
  
No momento seguinte, serão planejados os processos de maquiagens das pessoas selecionadas, nos quais os alunos elaborarão croquis e fichas 
técnicas que deverão descrever todas as características dos clientes, os produtos a serem utilizados e o processo que deverá ser seguido, bem 
como os cuidados a serem tomados com cada tipo de pele. 
  
Em seguida, os alunos deverão se preparar para a realização das maquiagens nos clientes com alterações dermatológicas, tendo em vista a 
definição pelo grupo do tipo de cada uma delas.. 
  
Além do registro escrito, os alunos poderão fotografar. E, para agregar valor ao aprendizado, poderá ser solicitada a produção de um portfólio, 
com todos os registros do processo. 
     
Após a realização dos trabalhos, poderá ser feito um seminário a fim de socializar os resultados e permitir esclarecimentos sobre os benefícios 
da maquiagem e a mudança de visão do uso da maquiagem como fator de embelezamento respeitando a individualidade do cliente. 

Número de aulas: 
5 
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Aula Atividades  ODAs ou estratégias 
metodológicas 

Registro de 
participação 

Aula 1 
 Presencial       
 Não presencial 
(síncrona/assíncrona
) 
 
 

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

Plano de ação: discutir e detalhar as atividades e 
responsabilidades dos envolvidos no desenvolvimento do projeto; 
detalhar entregas parciais de cada etapa do plano de ação do PI; 
analisar, junto à turma, se as atividades previstas no plano de ação 
explicitam as condições para a sua realização, quais os recursos 
necessários e quem são os envolvidos. 

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

ODA de plano de ação  

Aula 2 
 Presencial       
 Não presencial 
(síncrona/assíncrona
) 

Execução e monitoramento do plano de ação: 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. 

[APRESENTAÇÃO] Estudante apresenta o checklist com fotos, 
orientações e dicas de organização para ambientes diversos onde o 
maquiador pode vir a realizar o seu trabalho, elaborado na situação 
de aprendizagem 1. Docente pode questionar se o ambiente de 
trabalho desenhado pelo estudante contempla questões como 
acessibilidade e/ou se ele criou uma lista de materiais de trabalho 
que contemple clientes com diferentes tipos físicos e necessidades 
e solicitar que o estudante faça possíveis adequações relacionadas 
a esse tema no documento desenvolvido. 

[MELHORIAS NO CHECKLIST E PLANO DE NEGÓCIO] Docente 

Docente avalia o plano 
e faz sugestões 

Plano de ação 

Checklist atualizado 

Personas de 

clientes com perfis 

difíceis de atender 

desenvolvidos na 

UC1 
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questiona se personas desenvolvidas na UC 1 de clientes com perfis 
difíceis de atender incluem clientes com necessidades especiais. 
Docente pode perguntar se os alunos acham, do ponto de vista 
ético, que clientes com necessidades especiais ou alguma 
necessidade individual devem ser considerados difíceis. Docente 
pode solicitar que os estudantes complementem o checklist com 
estratégias de atendimento desenvolvidas na situação de 
aprendizagem 2 da UC 1, considerando o atendimento de clientes 
diversos. E pesquise sobre termos politicamente corretos para 
utilizar na comunicação com esses clientes. Incluir no projeto o 
estudo sobre essas personas e as estratégias de atendimento 
sintetizadas pelo aluno. 

O docente deverá informar que a próxima aula será não presencial 
e que os alunos deverão acessar o ambiente virtual e encaminhar o 
plano de negócio consolidado com as modificações orientadas por 
ele, tendo em vista o tema do Projeto Integrador. É importante 
explicitar o prazo para a realização da atividade, levando em conta 
a conclusão do desenvolvimento do plano de negócio. Além disso, 
os alunos deverão acessar o ambiente virtual no horário da próxima 
aula. 

Aula 3 
 Presencial       
 Não presencial 
(síncrona/assíncrona
) 

Execução e monitoramento do plano de ação: realizar encontro 
para acompanhar o andamento do plano de ação, bem como propor 
eventuais adequações. 

[AQUECIMENTO] Docente solicita que os estudantes escolham e 
apresentem as personas desenvolvidas na situação de 
aprendizagem 2 da UC2 que julgam envolver necessidades 
individuais ou respeito à diversidade. 

[SIMULAÇÃO] Docente solicita que os estudantes simulem texto ou 

uma peça gráfica oferecendo serviços de maquiagem para a 

persona escolhida que devam auxiliar na elevação da autoestima e 

da identidade da beleza singular. Para apresentar seus serviços, 

eles podem utilizar os materiais de seus portfólios de serviços 

(desenvolvidos na UC 2), bem como as pesquisas que realizaram 

 

Peça gráfica para 
divulgação de 
serviços para 
pessoas com 
necessidades 
especiais ou 

quaisquer questões 
individuais 

importantes que 
devam ser 

consideradas 
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sobre tipos de eventos etc. 

[ENCAMINHAMENTO] O docente deverá informar que a próxima 

aula será não presencial e que os alunos deverão postar no 

ambiente virtual um projeto de maquiagem para a persona escolhida 

por eles, incluindo referências, sugestões de atendimento para esse 

cliente etc. É importante explicitar o prazo para a realização da 

atividade. Além disso, os alunos deverão acessar o ambiente virtual 

no horário da próxima aula. 

Aula 4 
 Presencial       
 Não presencial 
(síncrona/assíncrona
) 

Síntese e entrega do PI: 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 sobre pontos positivos e pontos de melhoria. Verificar se 
está tudo preparado para a apresentação do PI. 

[FEEDBACK/ENCAMINHAMENTO] Docente deverá dar feedback 
sobre os projetos desenvolvidos e orientar os alunos a buscarem 
modelos para executar uma simulação de atendimento desse cliente 
especial, em um contexto escolhido e detalhado pelo aluno, e a 
caracterização do modelo de acordo com o evento escolhido. É 
importante que o aluno planeje uma forma de registro dessa 
maquiagem, podendo estabelecer parcerias com alunos de outros 
cursos (como Fotografia), para que ele possa incluir esse 
atendimento em seu portfólio. 

O docente deverá informar aos alunos que a próxima aula será 
presencial e, portanto, eles deverão ir ao Senac para fazer a 
apresentação do PI. 

 

Projeto de 
maquiagem, 

planejamento do 
atendimento, 
pesquisa de 
referências e 

contextualização do 
evento 

Aula 5 
 Presencial       
 Não presencial 
(síncrona/assíncrona
) 

Síntese e entrega do PI: apresentação do projeto para a 
comunidade. Os alunos deverão montar e fazer 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. 
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[APRESENTAÇÃO] Aluno simula o atendimento e executa a 
maquiagem do cliente-modelo. É importante que em sua 
apresentação fiquem claras as técnicas de atendimento ao cliente 
estudadas durante o curso, a organização do ambiente em que 
está realizando a maquiagem, a própria técnica de maquiagem que 
será executada e os registros da maquiagem para compor seu 
portfólio de serviços e captar novos clientes. Além disso, o 
estudante deve informar o preço fictício da maquiagem ao cliente, 
evidenciando o valor do serviço. 
 
[ENCAMINHAMENTO] Os alunos devem encaminhar o plano de 
negócio e o portfólio de serviços consolidado para os docentes do 
curso. 

 

Comentários: 

 

 

 

Indicadores: 

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

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

Contribuições das Unidades Curriculares 

UC 1 
Checklist com fotos, orientações e dicas de organização para ambientes diversos onde o maquiador pode vir a atuar, considerando 
legislação do segmento Beleza; 
Personas difíceis de lidar no momento do atendimento; 
Checklist com estratégias de atendimento (técnicas e formas de comunicação); 
Plano de negócio. 

UC 2 
Repositório com as personas criadas (físico e/ou digital) 
Portfólio de serviços 

 
 



PLANO DE TRABALHO DOCENTE PARA OFERTA FLEXÍVEL 
 

61  

Percentual de flexibilização do curso 
Carga Horária Percentual 

 
Presencial:   118 horas 
 
Não presencial:  42 horas 

Síncrono: 39 horas 
Assíncrono: 3 horas 
 
 

 
Presencial:   74% 
 
Não presencial:  26% 

Síncrono: 92% 
Assíncrono: 7% 

 

 


