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Aos meus netos, 

Que despertaram em mim a criança 
adormecida e me estimularam a levar
a minha experiência, como orientadora 
profissional, à população infantil, 
construindo livros que facilitassem
o desenvolvimento vocacional, não só
deles, como de muitas outras crianças. 

Obrigada pela experiência incrível de ser avó!



Luc e Lara são dois irmãos muito aventureiros e curiosos sobre o mundo. Eles 
se interessam em entender o que as pessoas fazem, em que elas trabalham e se 
perguntam, com frequência, o que será que eles mesmos serão quando crescerem. 
Mas eles nem conhecem as profissões que existem...

Por isso, decidiram iniciar sua aventura explorando o bairro 
em que moram e conversando com os profissionais que ali 
trabalham. 



Primeiro foram até a Padaria, pois adoram comer pães, doces, biscoitos e 
quiseram conhecer quem ali trabalha e o que fazem.  
Encontraram o Padeiro. É ele quem faz os pães: francês, brioche, croissant, 
australiano, de queijo. Qual será o mais gostoso? Hum!
Primeiro faz a massa, deixa descansar, formata os pães e os coloca em assadeiras. 
Usa vários ingredientes: farinha de trigo, fermento, manteiga, ovos, especiarias.... 
Assa os pães em um grande forno e tem que ter muito cuidado para não se 
queimar. Por isso deve usar luvas!



Conversaram também com o Pasteleiro, 
quem faz os doces, bolos, biscoitos... Usa 
formas de todo tipo e tamanho e faz bolos 
de diversos sabores: laranja, banana, nozes, 
chocolate...

Todos chegam muito cedo para preparar as 
delícias e atender os clientes. Vestem-se 
com roupa branca, um grande avental, gorro e 
luvas. Eles se preocupam muito com a limpeza 
e a higiene quando estão manuseando os 
alimentos. 

Quando você vai à padaria o que você gosta de 
comprar? Qual bolo você prefere? 
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Em seguida encontraram um Salão de Beleza e logo viram um Cabeleireiro 
cortando o cabelo de uma moça. Mas o que ele usa no seu trabalho? Várias 
escovas, secador, tesoura, shampoo, cremes... Ele cuida dos cabelos, lava, corta, 
faz escova ou penteados, trata os cabelos para que fiquem limpos e bonitos. 



No salão, conversaram também com a Manicure, 
que cuida das unhas das mãos e dos pés. Usa 
tesourinhas, alicates, lixas, cremes e esmaltes 
de várias cores. E a Maquiadora? Estava lá 
fazendo uma linda maquiagem em uma moça, 
usando muitos pincéis, sombras e batons...
Todos estes profissionais ajudam a embelezar 
as pessoas.

Você sabia que alguns cabeleireiros são denominados 
Barbeiros? Estes cuidam dos cabelos masculinos e também 
da barba. Existem também salões que cuidam apenas do 
cabelo de crianças. Estes são bem legais: as cadeiras são 
carrinhos e, às vezes, têm TV e videogame para distrair as 
crianças.

Você gosta de ir ao cabeleireiro? Qual o nome do 
salão de cabelereiro que você frequenta? Ele fica 
no seu bairro?
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