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OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM:
• Considerar o quanto um rótulo tem influência sobre o consumidor;
• Avaliar uma série de rótulos;
• Pensar sobre a composição do rótulo "perfeito".

RECURSOS NECESSÁRIOS:
• Uma boa seleção de rótulos (tentar obter alguns, onde não há imagem e muito pouca informação); 
• Uma seleção de rótulos diferentes para o mesmo produto (ou seja, vários rótulos de ervilhas, 
cenouras, milho, leite em pó, etc);
• Folha de Atividade 3.

ATIVIDADE:
Na mesa coloque uma seleção de latas, todos contendo o mesmo produto. Diga às crianças que você 
decidiu comprar este produto, mas quando foi comprar, você descobriu que a loja foi abastecida por 
várias marcas diferentes . Você não sabe o que comprar. Pergunte às crianças como elas podem ajudar 
você a decidir qual comprar.

Discutir suas idéias. Elas podem ajudar com:

- O maior possível, porque você iria ficar com mais;
- O mais barato;
- O mais caro (o “melhor”);
- Um com a imagem mais atraente;
- Um sem corantes artificiais ou conservantes;
- Um sem adição de sal ou açúcar.

Discuta como o rótulo pode ajudá-lo a obter as informações que você precisa para tomar uma decisão. 
Fazer uma votação sobre qual o melhor rótulo para comprar aquele determinado produto. 

O que pode tornar mais provável para comprá-lo? Organize as latas em ordem. O que há no rótulo que o 
torna mais propensos a comprar o produto? Será que o rótulo diz tudo o que você precisa saber? Se 
eles pudessem acrescentar uma coisa a esse rótulo, o que seria? Assegurar que cada criança tenha 
acessoaos rótulos das latas. 

Use a Folha de Atividade 3 para as crianças realizarem algumas avaliações sobre a eficácia de uma 
série de rótulos. Explicar às crianças que eles vão dar nota 5 para o melhor e 1 para a pior aparência e 
descritivo do rótulo.  Vá até a mesa com eles, e avalei as latas. Certifique-se de colocar o nome do 
produto no topo. Depois de concluído, o trabalho ajudará a construção do rótulo na lição 3.
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