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                              O Curso de Cabeleireiro do CEAP capacita os alunos para desenvolver 

atividades com excelência em qualidade e segurança, com grande conhecimento a respeito  da 

saúde e beleza dos  cabelos de  mulheres, homens e crianças. Os alunos terão aulas teóricas e 

praticas em local apropriado para construir seus conhecimentos  gradualmente de forma 

estratégica na aquisição  das competências e habilidades para ser um Cabeleireiro sempre 

requisitado.  Desde o primeiro atendimento o aluno já terá conhecimentos de como receber o 

cliente, analisar o tipo de seu cabelo, verificar se está ou não danificado, identificar o estilo 

pessoal do cliente e, sobretudo, conhecer  suas expectativas, transmitindo  confiança o sobre 

trabalho que vai executar de acordo com o desejo do cliente ou  ainda interagir sobre a 

possibilidade de alterar a solicitação quando não e possível um resultado final harmonioso com 

o seu formato de rosto, tipo e cor dos cabelo, apresentando o procedimento ideal por meio de 

seu conhecimento.  

                   O CEAP também destaca sempre a importância sobre a Biosegurança  do 

trabalhador e do cliente para que os resultados nos atendimentos sejam sempre um sucesso no 

que se diz a respeito a beleza, saúde e a sustentabilidade do meio ambiente. 

 
  

                    CURSO DE CABELEREIRO  

                  Módulo I 

                   1º DIA DE AULA - TEORIA 

I- Recepção aos alunos pelo CEAP   

II- A história da profissão de cabeleireiro 

III- A ocupação do cabeleireiro de acordo com a classificação brasileira de ocupações (CBO    

IV- Dinâmica da apresentação entre alunos e professor, para o desenvolvimento da fala em publico 

V- A arte de falar em publico. 

VI- O que é Empatia. 

VII- Empatia nas relações 

VIII- Biossegurança no salão de beleza  

IX-   Manual de procedimentos e rotina 
X- -Cuidados com os produtos no salão de beleza 
XI- Questionário para fixação de conteúdos  

                

                    AULA PRATICA  Nº1 

             Lavagem das mãos com a prova do Guache e colocar corretamente luvas de procedimento:  
 
            2º DIA DE AULA -  TEORIA 
 

a) Conhecendo a composição do fio 
b) Nutrição e beleza dos cabelos 

c) Noções de doenças do couro cabeludo 

d) Piolhos e saúde humana 
e) Ética profissional 
f) Licenças e certificados 
g) Reclamações e erros 
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h) Aprendizes e estagiários 
i) Informações ao cliente   
j) Os instrumentos de trabalho do cabeleireiro 
k) Reconhecendo os tipos de cabelo 
l) Questionário para fixação  

    
           AULA PRATICA Nº2 
 

a)  Pratica de lavagem das mãos sem a prova do guache e anotações dos dados pessoais do 
cliente. 

b)   Analise dos cabelos dos colegas de turma. 
 
 

             Módulo II 
 

 
              3º DIA DE AULA –  Teoria -  Cabelos e produtos específicos 

a)  A ciência nos cabelos 
b) Estudo sobre o ph dos produtos 
c) Xampu e condicionador 
d) Como lavar o cabelo passo a passo 
e) Questionário para fixação 
 

                       AULA PRATICA Nº 3 

Classificar e lavar os Cabelos dos colegas da  turma  no Salão de Beleza e secar sem o 
compromisso de fazer escova..  

 
               4º DIA DE AULA  Teoria - Divisão do  cabelos. 
 
 

a) Prova teórica sobre os conteúdos das aulas nº 1,2,e 3 
b) Esquemas  para fazer escovas tradicional ,modeladas, em cabelos curtos e longos   
c) Exercícios para fixação: divisão dos cabelos.  
d) Escova tradicional. 
e) Questionário para Fixação dos conteúdos. 

 
            AULA PRÁTICA Nº 4 - Divisão dos cabelos: 

a) Materiais utilizados: Cabeça de boneca com cabelos, pente com cabo e piranhas. 
b) Divida os da cabeça da boneca  de acordo com a solicitação do Professor,   utilizando   o 

cabo do pente para repartir os cabelos e as piranhas para prender os cabelos. 
c) Tirar fotos dos trabalhos realizados nos cabelos da boneca e nos cabelos da colega com  

autorização do mesmo. 
d) Auto avaliação do seus trabalho pelas fotos por escrito.  
     

             5º DIA DE AULA  

            AULA PRATICA Nº  5    Escova tradicional em Modelos Colegas de turma  

a) Anotar os dados pessoais de uma colega de turma, analisar os cabelos, lavar e  fazer uma 
escova tradicional  , o professor demonstrará    o inicio da escova para cada aluno, depois 
que o aluno ou aluna realizou a divisão dos cabelos.  
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b) Tirar fotos dos cabelos com autorização do modelo 
c) Auto  avaliação do seu trabalho pelas fotos por escrito. 

            6ºDIA DE AUL AULA  - Teoria  Técnicas dos cabelos  enrolados e lisos com chapinha 

a) Como cachear os cabelos sem fonte de calor; 
b) Enrolar com chapinha 
c) Enrolar com babyliss 
d)  Alisamento com chapinha ou prancha 
e) Cuidados com chapinha ou prancha e secado 
f) Produtos para finalização de penteado 

              PRATICA Nº 6-  Escova tradicional 

a) Anotação dos dados pessoais, Analise capilar Lavar e Escovar – Modelo de escova  

tradicional.  

b) Tirar fotos dos cabelos com autorização do modelo. 

c) Auto avaliação do seu trabalho pelas fotos, por escrito. 

    
      7º DIA DE AULA –   Prova teórica sobre os conteúdos das aulas nº 4,5 e 6 
 

            AULA PRATICA Nº 7 - Enrolar e alisar os cabelos –  Aula Demonstrativa: Pelo Professor 

a)   Anotação dos dados pessoais, Analise capilar Lavar e     Enrolar os cabelos. A ação de enrolar  
será realizado pelo Professor com a participação dos alunos  

b)  Tirar fotos dos cabelos. 
c)   Anotação dos dados pessoais, Analise capilar Lavar e alisar  os cabelos. A ação de alisar será 

realizado pelo Professor com a participação dos alunos.  
d) Tirar fotos dos cabelos. 
e) Auto  avaliação do  trabalho pelas fotos que você tirou,por escrito. 

 
     8º DIA DE AULA  

     AULA PRATICA Nº 8  - Lavar , escova tradicional ,  enrolados e alisados,de acordo com o   

gosto do cliente. Em modelos convidados 

 
a) Anotar os dados pessoais , realizar a analise capilar, lavar , escova tradicional ,  enrolados e 

alisados,de acordo com o gosto do cliente.  
b) Fotografar os cabelos com a autorização do modelo. 
c) Auto avaliação do seu trabalho pelas fotos que você tirou,por escrito. 

 
 
       9º DIA DE AULA   Teoria  
 

a) Escova modelada  – Cabelos curtos e longos 
b) Questionário para Fixação dos conteúdos  
 
 AULA PRTICA Nº 9    Escova modelada- Aula Demonstrativa pelo professor em cabelos de 
alunas da turma ou convidados. 
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a)   Aula Demonstrativa: Anotação dos dados pessoais, Analise capilar Lavar e fazer uma escova 
modelada em cabelos curtos . A ação de modelar será realizada  pelo Professor com a 
participação dos alunos  

b) Tirar fotos da escova modelada coma autorização do modelo. 
c)   Aula Demonstrativa: Anotação dos dados pessoais, Analise capilar Lavar e fazer uma escova 

modelada em cabelos compridos . A ação de modelar será realizada  pelo Professor  com a 
participação dos alunos.  

d) Tirar fotos da escova modelada  com a autorização do modelo. 
e) Auto  avaliação do  trabalho pelas fotos que você tirou 
f) Faça uma escova modelada nos cabelos da cabeça da boneca  
g)    Tirar fotos da escova modelada 
h) Auto  avaliação do  seu trabalho pelas fotos que você tirou,por escrito. 

    10º DIA DE AULA   Teoria – Hidratação’ 
 

    AULA PRTICA Nº 10 -   Lavar ,hidratar e fazer escova  em Modelo da Turma ou     
convidado 
    
a) Anotação dos dados pessoais, Analise capilar Lavar, 
b) hidratar fazer alisamento, escova tradicional,  escova modelada ou enrolados de acordo com o 

gosto do modelo- cliente   
c) Tirar fotos do seu trabalho nos cabelos, com a autorização dos modelos. 
d) Auto  avaliação do seu trabalho pelas fotos que você tirou, por escrito. 

 
 
 
 
     11º DIA DE AULA  

     AULA PRATICA Nº 11    Lavar ,hidratar e fazer escova em modelos convidados   

a) Anotação dos dados pessoais, Analise capilar Lavar,hidratar fazer alisamento, escova 
tradicional,  escova modelada ou enrolados de acordo com o gosto do modelo- cliente   

b) Tirar fotos do seu trabalho nos cabelos , com a autorização dos modelos. 
c) Auto  avaliação do seu trabalho pelas fotos que você tirou,  

     12º DIA DE AULA  

     AULA PRATICA Nº12 -  Fazer analise capilar, lavar ,hidratar e fazer escova tradicional, 

modelada ou alisar com prancha  de acordo com a solicitação da modelo ou do 

Modelo convidado. 

a)  Anotação dos dados pessoais, Analise capilar Lavar,hidratar fazer alisamento, escova 
tradicional,  escova modelada ou enrolados de acordo com o gosto do modelo- cliente   

b)   Tirar fotos do trabalho  nos cabelos ,com a autorização dos modelos. 
c) Auto  avaliação do seu trabalho pelas fotos que você tirou 

    13º DIA DE AULA   -Teoria 
a) Analise dos cabelos para fazer cauterização capilar 

b) Passos da Cauterização capilar 

c) Prova teórica sobre repartir os cabelos, lavar, hidratar e escovar.  

       AULA PRATICA Nº 13- Aula Demonstrativa pelo Professor com a participação dos alunos nas 

ações. 
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a) Anotação dos dados pessoais, Analise capilar Lavar, realizar o processo de cauterização e 
passar a prancha. Aula Demonstrativa pelo Professor com a participação dos alunos 

b) Tirar fotos do trabalho nos cabelos, com a autorização do modelo. 
c) Auto  avaliação do seu trabalho pelas fotos que você tirou. 

    14º DIA DE AULA-  

 

   AULA PRATICA Nº 14- Lavar, cauterizar ,  escovar e passar a prancha. Modelos 
convidados. 

a) Anotação dos dados pessoais, Analise capilar Lavar, realizar o processo de cauterização e      
passar a prancha.  

b) Caso seu modelo não necessite de cauterização comunique o professor, e faça uma 
hidratação e  escova. 

c) Tirar fotos dos cabelos com a autorização do modelo. 
d) Auto  avaliação do seu trabalho pelas fotos que você tirou 

     15º DIA DE AULA  -  Prova teórica sobre os conteúdos das aulas nº 9,10 e 13 
 

    AULA PRATICA Nº 15  Analise capilar Lavar, realizar o processo de cauterização e passar a 

prancha.Modelos convidados. 

a) Anotação dos dados pessoais, Analise capilar Lavar, realizar o processo de cauterização e 
passar a prancha. 

b) Caso seu modelo não necessite de cauterização comunique o professor, e faça uma 
hidratação e  escova 

c) Tirar fotos dos cabelos com a autorização do modelos. 
d) Auto  avaliação do seu trabalho pelas fotos que você tirou 

   Módulo III 

    16º DIA DE AULA – Teoria  

a) Colorimetria  
b) Cor da pele e dos cabelos 
c) Cor: luz ou pigmento? 
d) Sistema  rgb (cores-luz) 
e) Cmyk (cores-pigmento 
f) Mistura de cores nos padrões rgb e cmyk 
g) Matiz, tom e intensidade 
h) Química e cor da pele e dos cabelos 
i) Como indicar a coloração e tonalidade certa dos cabelos dos clientes 
j) Cores fria e quentes. 
k) Calorimetria -  a ciência das cores 
l)  Leitura das tonalidades da coloração para cabelos 
m) Fazendo a correção da cor com a estrela de oswald   
n) Aplicação das tinturas nos cabelos 
o) Prova do toque 
p) Questionário de fixação  
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PRATICA Nº 16 – Analise das cores de cabelos de 5 colegas da turma.  
 
 

17º DIA DE AULA- Prova teórica sobre os conteúdos da aula nº 16. 

 

AULA PRATICA N 17º  Pintura dos cabelos 

 Aula  demonstrativa pelo professor 

 Anotação dos dados pessoais, analise capilar, prova do toque, pintura dos cabelos, lavar os cabelos e 

fazer escova de acordo como gosto do modelo. Ação da pintura dos cabelos realizada pelo professor 

com a participação dos alunos.  

a) Tirar fotos dos cabelos com a autorização do  modelo. 
b) Auto  avaliação do  trabalho pelas fotos que você tirou 

 
 
18º DIA DE AULA 

AULA  PRATICA 18º Colorir os cabelos, lavar e fazer escova simples,modelada, ondular ou 

alisar com prancha, de acordo com a solicitação da cliente – modelo convidado. 

 

a)   Anotação dos dados pessoais, Analise capilar Lavar, Colorir os cabelos hidratar, fazer 
alisamento, escova tradicional,  escova modelada ou enrolados de acordo com ao gosto do 
modelo- cliente   

b)   Tirar fotos do seu trabalho nos cabelos, com a autorização dos modelos. 
c) Auto  avaliação do seu trabalho pelas fotos que você tirou 

19º DIA DE AULA 

AULA PRATICA 19º  

Anotação dos dados pessoais, Analise capilar Lavar, Colorir os cabelos, corrigir a cor com a 

ESTRELA DE OSWALD hidratar fazer alisamento, escova tradicional,  escova modelada ou 

enrolados de acordo com o gosto do modelo- cliente 

a)  Tirar fotos do seu trabalho nos cabelos  com a autorização dos modelos. 
b) Auto  avaliação do seu trabalho pelas fotos que você tirou 

   
20º DIA DE AULA- Teoria - Iluminação dos Cabelos 
 

a) Especificidades de cada técnica de iluminação 
b) Mechas, reflexos, luzes e balayage reflexos californianas, sun kiss e mechas invisíveis 
c) Luzes com papel alumínio 
d)  o uso de plaquete 
e) Luzes com touca de silicone 
f) Cor de cabelos e efeitos luminosos 
g) Exercício de fixação 

mailto:a.pedrussi@gmail.com


                          

 

         
 

      Av. Marechal Floriano Peixoto, 7131 HAUER , Curitiba-PR 

  Fone: (41) 3276-5834    (41)99615-3671   

a.pedrussi@gmail.com     

 

 

                                                                                                     

 

                                                     

h) Questionário de fixação 
 
 

   AULA PRATICA Nº 20 : Classificar os cabelos de 5 colegas da turma, em relação 
a iluminação, segundo o esquema do apostila. 
 
 
   21º DIA DE AULA - Prova teórica sobre os conteúdos da  aula  nº 20 

  AULA PRATICA Nº 21    

I - Iluminação  dos cabelos com papel alumínio e toca de silicone 

a) Anotação dos dados pessoais Analise capilar e iluminar os cabelos com uso de folhas de papel 

alumínio e auxilio de plaquete e  característica  de acordo com a solicitação do modelo. A ação 

de iluminar os cabelos  será realizada  pelo Professor com a participação dos aluno. 

b) Tirar fotos do resultado da iluminação coma autorização do modelo. 

c) Auto  avaliação do resultado da iluminação pelas fotos que você tirou. 

 II- Como usar  toca de silicone para eliminar os cabelos.  

a) Usar toca de silicone para demonstração de como fazer luzes e luzes ao contrario nos cabelos 

usando a cabeça da boneca da boneca.  

b) Tirar fotos do resultado dos cabelos da cabeça da boneca. 

c) Auto avaliação do resultado pelas fotos que você tirou. 

 

    22º DIA DE AULA 

    AULA PRATICA Nº 22   -  Iluminação  dos cabelos  

a) Anotação dos dados pessoais, Analise capilar , iluminar os cabelos com uso de 

folhas de papel alumínio e auxilio de plaquete e  característica  de acordo com a 

solicitação do modelo.  

b) Tirar fotos do resultado da iluminação coma autorização do modelo. 

c) Auto  avaliação do resultado da iluminação pelas fotos que você tirou. 

    Módulo IV    

23º DIA DE AULA  -  teoria  -  Transformação: 

a) Técnica para aplicar produtos de transformação 
b)   importância de um bom diagnóstico da haste capilar par 
c) A eleição de um procedimento químico  
d) Princípio do alisamento definitivo ou químico 
e) Legislação sobre produtos de transformação 
f) Efeitos do alisamento químico  
g) Indicações e características dos princípios ativos alisantes 
h) Saúde e segurança no trabalho 
i) Prevenir é o melhor remédio com o uso dos alisantes registrados na anvisa. 
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j) Escova progressiva 
k) Relaxamento, amaciamento ou defrisagem. 
l) Escova definitiva 
m) Questionário para fixação dos conteúdos para responder em casa 

      AULA PRATICA Nº 23 

            Entreviste três colegas da sala que seus cabelos já passaram por transformação capilar 
e anote  os pontos positivos e negativos que  lhe apontaram na planilha apresentada no apostila.. 

        

         24º DIA DE AULA: Prova teórica sobre os conteúdos da aula nº 23 

 

        AULA PRATICA Nº 24   Transformação dos cabelos sem formol. 

a) Anotação dos dados pessoais, Analise capilar pela ficha de anamnese e transformação nos 
cabelos com produtos sem formol de acordo com a solicitação do cliente e com o auxilio do 
professor 

b) Tirar fotos do seu trabalho nos cabelos  com a autorização dos modelos. 
c) Auto  avaliação do seu trabalho pelas fotos que você tirou 
d) Prova teórica sobre transformação   

AULA N 25º 

PRATICA Nº 25  -Transformação dos cabelos sem formol. 

 
a) Anotação dos dados pessoais, Analise capilar pela ficha de anamnese e transformação nos   

cabelos com produtos sem formol de acordo com a solicitação do cliente. 
b) Tirar fotos do seu trabalho nos cabelos  com a autorização dos modelos. 
c) Auto  avaliação do seu trabalho pelas fotos que você tirou 

     26ºDIA DE AULA 
 
     AULA PRATICA Nº 26  -  transformação  dos cabelos  
 

d) Anotação dos dados pessoais, Analise capilar pela ficha de anamnese e transformação nos   
cabelos com produtos sem formol de acordo com a solicitação do cliente 

e) Tirar fotos do seu trabalho nos cabelos  com a autorização dos modelos. 
f) Auto  avaliação do seu trabalho pelas fotos que você tirou 

 
 
 
 
 

Modulo V 
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AULA Nº27 –  teoria   a arte de pentear 

a) Penteados para ocasiões especiais 
b) Penteados simples e eficiente 
c) Penteado falso solto  
d) Penteados Estilo diva 
e) Penteados Moicano 
f) Penteados: cabelos soltos com volume na raiz 

g) Afro baunilha 

h) Penteados de noivas 
i) Penteados infantil 
j) Questionário para fixação dos conteúdos 

 
      PRATICA Nº 27 
 
      I – Penteado coque 
 

a) Anotação dos dados pessoais, Analise capilar. A ação de fazer o coque nos cabelos da 

cabeça da boneca do CEAP será realizado pelo Professor, com a participação dos alunos 

b) Tirar fotos do Penteado dos cabelos da cabeça da boneca, 

c) Auto  avaliação de sua realização pelas fotos que você tirou 

 

 

II– Penteado coque 

 

a) Anotação dos dados pessoais, Analise capilar ,fazer um penteado coque nos cabelos  da 

cabeça da boneca. 

b) Tirar fotos do Penteado dos cabelos da cabeça da boneca. 

c) Auto  avaliação de sua realização pelas fotos que você tirou. 

 

 

III– Penteado indicado pelo professor. 

 

a) Anotação dos dados pessoais, Analise capilar ,fazer um penteado indicado pelo professor 

nos cabelos de um colega 

b) Tirar fotos do Penteado nos cabelos do colega de costa. 

c) Auto  avaliação de sua realização pelas fotos que você tirou. 

 

 

           28º D IA DE AULA - Prova teórica sobre os conteúdos da aula nº 27 

           AULA PRTICA Nº28 – Penteados diversos  
 
a) Realização de diversos peteados, inclusive tranças embutidas, nos cabelos da cabeça da 

boneca, e nos cabelos de colegas de turma sob orientação do professor.  
b)  Tirar fotos dos Penteados realizados nos cabelos dos colegas de turma, de costas e com 

a autorização do modelo. 
c) Auto avaliação de sua realização pelas fotos que você tirou por escrito. 
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29º DIA DE AULA 
 

             AULA PRTICA Nº29 -  Penteados diversos  
 
 
a) Realização de diversos peteados, inclusive tranças embutidas, nos cabelos da cabeça da 

boneca, nos cabelos de colegas de turma e em modelos convidados adultos e crianças ,  
sob orientação do professor  

b)  Tirar fotos dos Penteados realizados nos cabelos  de costas dos modelos e da cabeça da 
boneca segundo melhor ângulo. 

c) Auto avaliação de sua realização pelas fotos que você tirou por escrito. 
 

            
              

            Módulo  VI  
 
            30º DIA DE AULA – teoria  - corte de cabelos :  
 

a) Ergonomia 
b) Visagismo  
c) Tipos de beleza: 
d) O corte dos cabelos e a imagem pessoal 
e) Identificando os tipos de rosto 
f) Técnicas para cortes de cabelos femininos 
g) Corte - ângulo , linha e mecha guia 
h) Definição de ângulos de corte 
i) Dica para não errar quanto aos ângulos de corte. 
j)  Praticas de  leitura de cortes  
k) Como desfiar cabelos. 

l) Questionário para fixação dos conteúdos. 

                     
            AULA PRATICA Nº 30 
 

a)   Construa os esquemas dos cortes de cabelos dos colegas de turma, nos desenhos     
das cabeças de diversos formatos na apostila.   

b)  Escreva na apostila os ângulos e linhas dos esquemas apresentados como modelos de 

cortes. 

 
     AULA Nº 31- Prova teórica sobre os conteúdos da aula nº 30 
 
     PRATICA Nº31 Sob a orientação do Professor, por meio dos esquemas de corte na  

apostila, realizar   cortes de cabelos  da cabeça da boneca. 
 

a) 1º: Corte um centímetro dos cabelos de toda a  cabeça da boneca usando ângulo 0ºe linha 
horizontal . 

b) -Tirar fotos de ângulos diferentes 
c) 2º: Corte dois centímetros dos cabelos de toda a cabeça da boneca usando ângulos e linhas 

do esquemas indicado 
d) Tirar fotos de ângulos diferentes 
e) 3º: Corte dois centímetro dos cabelos de toda a cabeça da boneca usando ângulos linhas do 

esquema indicado 
f) Tirar fotos de ângulos diferentes 
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g) 4º: Corte dois centímetros dos cabelos de toda a cabeça da boneca usando ângulos linhas 
dos esquema indicado. 

h) Tirar fotos de ângulos diferentes 
i)  5º: Corte dois centímetros dos cabelos de toda a cabeça da boneca usando ângulos linhas 

dos esquema indicado. 
j) Tirar fotos de ângulos diferentes  
k) Analise e auto avaliação dos cortes pelas fotos tiradas dos cortes da cabeça da boneca por 

escrito. 
 
     AULA Nº 32   Teoria     
 

a) Corte Chanel ou linha geométrica 
b) Passo a passo corte cabelo joãozinho ou pixie 
c) Como realizar corte nas franjas de acordo com os formatos de rostos. 

 
       PRATICA Nº 32 

a) Fazer um Corte Chanel com franja nos cabelos da boneca.  
b) Tirar fotos de ângulos diferentes 
c) Fazer auto avaliação por escrito. 
d) Fazer um corte bem curto  joãozinho ou pixie nos cabelos da boneca, sob orientação do 

Professora ou Professora 
e) Tirar fotos de ângulos diferentes. 
f) Fazer auto avaliação por escrito. 

. 
 
          33º  DIA DE AULA –  Teoria  

a) Corte de cabelo x idade 
b) Corte de cabelo x tipo de fio 
c) Corte de cabelos crespos 
d) A escolha certa das tesoura 
e) Corte será feito com navalha ou tesoura 
f) Corte de cabelo black power 

 
        PRATICA Nº 33   Aula demonstrativa 
 
        Corte de cabelos afro na cabeça de treino do CEAP, realizada pela professora e a participação 

dos alunos. 
 
         34 DIA DE AULA - Prova teórica sobre os conteúdos das aulas nº 32 e 33 
 
       AULA PRATICA Nº34 

a)   Anotação dos dados pessoais, analise capilar lavar, cortar e realizar alisamento, escova    
tradicional,  escova modelada ou enrolados de acordo com o gosto do modelo- cliente   

b) Tirar fotos de ângulos diferentes com a autorização do modelo, nuca tire fotos do rosto 
inteiro de modelos – clientes  

c) Analise e faça auto avaliação  dos cortes que você realizou, pelas fotografias tiradas por 
escrito.  

 
 
 
       35º DIA DE AULA   Teoria    
 

mailto:a.pedrussi@gmail.com


                          

 

         
 

      Av. Marechal Floriano Peixoto, 7131 HAUER , Curitiba-PR 

  Fone: (41) 3276-5834    (41)99615-3671   

a.pedrussi@gmail.com     

 

 

                                                                                                     

 

                                                     

a) Corte de cabelos masculinos  
b) Como fazer um corte masculino usando a máquina de cortar cabelo 
c) Questionário sobre corte masculino 

 
 AULA PRATICA N º35 
 

I- Analise dos cortes dos cabelos  dos colegas masculinos 
a) Tirar fotos de ângulos diferentes coma autorização do colega, nunca tirar foto do rosto inteiro. 
b)  Faça auto avaliação   pelas fotografias tiradas por escrito.  

 
    II - Aula demonstrativa : corte de cabelos masculinos  com a maquina de cortar cabelos , tesoura e 

pente  na cabeça de boneca  do CEAP. 
a) Tirar fotos de ângulos diferentes em ângulos diferentes 
b)  Faça auto avaliação  , pelas fotografias tiradas por escrito.  

 

      III - Os alunos devem fazer um corte de cabelo masculino nos cabelos da cabeça da boneca. com 

a maquina de cortar cabelos , tesoura e pente  na cabeça de boneca  do CEAP 

 
a) Tirar fotos de ângulos diferentes em ângulos diferentes. 
b) Faça auto avaliação  , pelas fotografias tiradas por escrito.  

 
       36º DIA DE AULA –teoria  - corte infantil 

a) Corte de cabelos  infantil  
b)  Questionário sobre corte de cabelos  infantil   

 

       PRATICA Nº36 -  Corte de cabelos masculinos de acordo com a solicitação do modelo 
 

a) Anotação dos dados pessoais, analise capilar lavar, cortar Tirar fotos de ângulos diferentes 
com autorização do modelo, nunca tire fotos do rosto inteiro. 

b)  Faça auto avaliação, pelas fotografias tiradas por escrito.  
. 

     37º DIA DE AULA   Prova teórica sobre os conteúdos da aula nº 35 e 36. 

 
    
     PRATICA Nº 37 - Corte de cabelos de adultos feminino, masculino e infantil 
 
 

a) Anotação dos dados pessoais, analise capilar lavar, cortar e realizar alisamento, escova 
tradicional,  escova modelada , enrolados ou penteados acordo com o gosto do modelo- cliente 
ou dos pais das crianças.  

b) Tirar fotos de ângulos diferentes com a autorização do modelo, ou dos pais das crianças. 
Nuca tire fotos do rosto inteiro de modelos – clientes  

c) Analise e faça auto avaliação dos cortes que você realizou, pelas fotografias tiradas por 
escrito.  

 
   
 
     38º DIA DE AULA - 
     PRATICA Nº 38 
 

a) Corte de cabelos de adultos feminino,masculino e infantil. 
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b) Anotação dos dados pessoais, analise capilar lavar, cortar e realizar alisamento, escova 
tradicional,  escova modelada , enrolados ou penteados acordo com o gosto do modelo- 
cliente ou dos pais das crianças.  

c) Tirar fotos de ângulos diferentes com a autorização do modelo, ou dos pais das crianças. 
Nuca tire fotos do rosto inteiro de modelos – clientes  

d) Analise e faça auto  avaliação dos cortes que você realizou, pelas fotografias tiradas por 
escrito.  

 
     39º DIA DE AULA  
     PRATICA Nº 39 
 

a) Corte de cabelos de adultos feminino,masculino e infantil 
b) Anotação dos dados pessoais, analise capilar lavar, cortar e realizar alisamento, escova 

tradicional,  escova modelada , enrolados ou penteados acordo com o gosto do modelo- 
cliente ou dos pais das crianças.  

c) Tirar fotos de ângulos diferentes com a autorização do modelo, ou dos pais das crianças. 
Nuca tire fotos do rosto inteiro de modelos – clientes  

           Analise e faça auto  avaliação dos cortes que você realizou, pelas fotografias tiradas por 
escrito 

 
    40º DIA DEAULA  
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