Olá pessoal, se divertindo com a nossa série de datas comemorativas. Quanta data existe no
nosso calendário hein, são muitas comemorações.
Então vamos a mais uma…

Dia do cabeleireiro

Hoje vamos comemorar o dia do cabeleireiro. Esse dia foi instituído pelo Decreto Lei nº
12.592 de 2012. Assim como o dia do esteticista.
Antes de ter a data oficializada, o dia era celebrado por muitos profissionais no dia 03 de
setembro, como sugestão da Federação Nacional de Cabeleireiros.
Nesse dia celebra-se também outros profissionais como barbeiros, manicures, depiladores,
maquiadores e outros profissionais que se dedicam a área de beleza.
Agora vamos apresentar nossas atividades para comemorar esse dia e ainda trazer alegria e
diversão para a criançada.

Dia da beleza
Nessa atividade a proposta é promover uma tarde de embelezamento com seu filho.
Propomos que os pais façam com os meninos e as mães com as meninas, somente pela
compatibilidade nos cuidados. Mas se for fazer em casa mesmo, pode fazer todo mundo
junto.

Como fazer
Você pode promover uma sessão de manicure e pedicure, juntamente com uma rápida
massagem nas mãos e pés. Uma super hidratação de cabelos, com aquela massagem capilar
caprichada quando for lavar e depois um penteado bem legal. Se quiser também pode
marcar uma tarde da beleza no seu salão preferido e levar seu filho junto para receber
alguns cuidados especiais também.

Cabeleireiro por um dia (no outro)
Nessa atividade a proposta já é diferente da colocada acima, ao invés das crianças
receberem os cuidados elas vão proporcionar isso para outra pessoa. Serão cabeleireiros
por um dia.

Como fazer
Separe um espaço para que as crianças possam brincar com liberdade. Que depois seja fácil
de limpar. Prepare o espaço como se fosse um salão de beleza, com espaço para lavar os
cabelos, para fazer penteados e cortes. E depois é só escolher os candidatos para o
embelezamento

Sunny day
Aqui temos a dica desse desenho animado bem legal, onde a protagonista Sunny e suas
amigas Rox e Blair tem um salão de beleza e vivem diversas aventuras com bastante estilo,
e ainda inspiram as crianças com diversos penteados bem divertidos.

Concurso de penteado
Nessa atividade vamos promover um concurso bem divertido, que desenvolve a imaginação
e criatividade das crianças. Vamos fazer um concurso de penteados.

Como fazer
Escolha três adultos para formarem o corpo de jurados, e já decidam os critérios que serão
avaliados no concurso. Depois separe as crianças em duplas e explique o que os penteados
precisam ter. Depois é só deixar a criançada soltar a imaginação e se divertir. E que vença o
penteado mais criativo.

Seu mestre mandou adaptado
Nessa atividade vamos fazer uma versão adaptada da antiga brincadeira “seu mestre
mandou”. Na nossa versão usaremos somente objetos ligados ao universo dos cabeleireiros,

como shampoo, condicionador, touca de cabelo, grampo, secador, etc.

Materiais
Duas caixas de papelão, separar coisas do universo de cabeleireiros, como exemplificado
acima.

Como fazer
Coloque dentro das duas caixas os objetos selecionados e diga para as crianças fazerem
uma fila de frente para as caixas. A brincadeira se inicia quando o “mestre” der o primeiro
comando, como: “seu mestre mandou pegar o shampoo e colocar em cima da cadeira”. A
brincadeira termina quando todos os objetos forem utilizados, quem conseguiu realizar o
maior número de ordens sai vencedor.

É isso ai pessoal, mais uma data comemorativa de janeiro para vocês se divertirem com a
criançada. Aproveitem o resto das férias para brincar bastante.
E até a próxima data. Um grande abraço a todos.

