
O RÓTULO DA LATA DE AÇO
A importância do rótulo e como 
ele ajuda a vender o produto

LIÇÃO

1 OS RÓTULOS

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM:
• Avaliar uma série de rótulos à procura de características comuns.
• Entender os requisitos legais e como as informações são fornecidas para o consumidor. 

RECURSOS NECESSÁRIOS:
• Algumas latas sem rótulos! (sopa ou ervilha, cenoura, feijão, peixe, fruta);
• Folhas de papel;
• Uma boa seleção de rótulos (tentar obter alguns onde não há imagem e pouca informação);
• Folha de Atividade 1 - O que um rótulo nos diz?
• Folha de Atividade 2 - O que faz um rótulo?

ATIVIDADE:
Colocar uma seleção de latas em cima da mesa, sem rótulos. Marcá-los A, B C etc, com uma caneta. 
Diga às crianças para adivinharem o que está em cada lata. 

Pergunte às crianças se é fácil adivinhar o que está na embalagem sem rótulo. Permitir que façam suas 
suposições e escrevam seus palpites. 

Pergunte às crianças como elas geralmente sabem o que está dentro de uma lata. Elas darão a 
resposta "rótulos", senão conte a eles. 

Pergunte-lhes se o rótulo apenas nos diz o que está dentro da lata ou se podem dar-nos outras 
informações. 

Permitir que as crianças passem algum tempo em grupos, para discutir o tema. Fornecer uma folha de 
papel e pedir-lhes para escrever o que eles acham que podem aparecer em um rótulo. 

Agora explique que elas vão dar uma olhada em alguns rótulos. Peça-lhes para olhar os rótulos e para 
ver se há alguma informação que não esteja sobre a folha que prepararam. Peça-lhes para adicionar as 
informações que faltaram a suas folhas, se houver. 

Discutir as idéias. Caso haja necessidade a Folha de Atividade 1  pode ser usada para as crianças 
resumirem as suas conclusões. Use Folha de Atividade 2 para permitir que as crianças resumam as 
informações que não aparecem na maioria das latas. Algumas informações são exigidas por lei. 
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1
ATIVIDADE:
Discutir porque essa informação é importante. Pergunte para as crianças o que aconteceria se não 
existisse nenhuma lei para rotulagem. Os fabricantes dos produtos poderiam colocar uma foto para 
enganar, mentir sobre os ingredientes e colocar aditivos ou outros ingredientes sem o nosso 
conhecimento! 

Discussão sobre as informações nesta folha de atividade e fazer comparações com rótulos levados. 
Alguns rótulos de 'proteção' são muito básicos. Eles só têm o mínimo essencial de informações. Isso 
porque o custo de impressão desses é assim minimizados, ajudando a reduzir o custo dos alimentos - 
rótulos mais elaborados são mais caros. 

Finalmente, pergunte as crianças se têm ideias novas sobre as latas sem rótulo! Faça suspense... e 
abra as latas para que as crianças vejam. Quem tinha razão? Reforçar a importância dos rótulos, 
informando a todos sobre o conteúdo da lata, de modo que possam tomar decisões informadas sobre o 
que estão comendo ou comprando.
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