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Quando eu escuto “Você tem que  
cortar o cabelo!”, isto significa 

que meu cabelo está muito 
comprido.

E eu preciso cortá-lo.

Meus pais sabem quando meu 
cabelo está muito comprido e eu 

preciso cortá-lo.

Eles vão me dizer o dia.

MÊS
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O cabelereiro é um homem ou  
uma mulher que cortam cabelo.

Eles sabem como cortar cabelos.

Os cabelereiros usam  
pente, tesoura

ou máquina para cortar os  
cabelos.

QUEM VAI CORTAR  

MEU CABELO?
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ONDE O CABELEREIRO 

TRABALHA?
No salão, tem cadeiras especiais.

O cabelereiro trabalha num salão.

Elas sobem e descem de forma  
segura.
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Tem também espelhos. As 
pessoas sentam nas cadeiras e  

se olham nos espelhos.

Legal! Eu posso ver o 
cabelereirocortando meu  

cabelo no espelho.

COMO EU POSSO AJUDAR O 

CABELEREIRO?

O cabelereiro pode dizer “ Por 
favor fique quieto”. Eu posso 

ajudar o cabelereiro se eu ficar 
sentado e quieto.
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O cabelereiro gosta quando eu  
tento permanecer quieto na 

cadeira,

ficar parado ajuda o cabelereiro  
a cortar meu cabelo melhor e 

mais rápido.

O cabelereiro é legal.

Ele sempre deixa meu cabelo  
bonito.
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Para cortar o cabelo,  
eu vou até o salão.

HOJE EU VOU 

CORTAR O CABELO Algumas vezes, antes de cortar  
meu cabelo, o cabelereiro pode 

lavar ele.

Então eu vou ter que ir até o  
lavatório.
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Depois eles secam meu cabelo  
com uma toalha.

HORA DE CORTAR O CABELO

Primeiro eu vou sentar numa  
cadeira grande.

Que legal, ela sobe e desce.

6 7



Depois que eu sentar, o 
cabelereiro vai colocar uma capa  

ao meu redor.

Ele prende ela por trás.

A capa é para não deixar cair  
cabelo cortado no meu corpo.
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Porque quando cai cabelo 
cortado no corpo dá uma  

coceira.

Mas se eu uso a capa, 
eu estou protegido.

Para cortar o cabelo, eu tenho  
que permanecer sentado e não 

me mexer.
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Eu posso me sentir um
nervoso.

pouco

Está tudo bem.

São muitos estímulos na hora de  
cortar o cabelo:

Barulho da tesoura ou da  
máquina de cortar,

cabelos caindo sobre o corpo,
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tem alguém mexendo no meu  
cabelo

e eu preciso ficar sentado  
e quieto.

O cabelereiro vai usar o pente,

a tesoura
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e algumas vezes uma máquina.

Ele também pode usar o secador.

Cortar o cabelo é legal e  
necessário.
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Fica mais fácil para lavar e eu fico mais bonito.
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