
LIÇÃO

3  DESENHE SEU PROPRIO RÓTULO

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM:
Utilizar os conhecimentos adquiridos em aulas anteriores sobre rótulos para projetar um rótulo para um 
novo alimento.

RECURSOS NECESSÁRIOS:
• Uma variedade de alimentos com rótulos para referência e idéias;
• Folha de Atividade 4 (se necessário);
• Algumas latas vazias para mostrar os rótulos.

ATIVIDADE:
Relembre as crianças sobre as lições anteriores, o que aprenderam sobre rótulos. Explique que eles vão 
ter a oportunidade de projetar seu próprio rótulo para um produto de sua escolha. Pode ser para um 
produto que já existe no mercado, ou para um novo produto. Use as ideias a seguir.

Uma empresa desenvolveu novos produtos com baixo teor de gordura e alto valor nutritivo e querem 
alguns rótulos para suas latas. Desenhe um rótulo de alimentos para um dos seguintes produtos:

• Milkshake de chocolate com cobertura de cereja;
• Almôndegas e feijão cozidos em molho de queijo;
• Arroz-doce;
• Doce de leite com cocada.

Uma nova empresa de Frutos do Mar está experimentando novos produtos em conserva e querem 
apresentar as latas de forma atrativa. Desenhe um rótulo de um dos seguintes produtos:

• Pizza de Sardinha;
• Atum ao molho branco;
• Cuz cuz de bacalhau.

Incentivar as crianças a planejarem seus rótulos com cuidado. Incentivar a reflexão em todos os 
aspectos do rótulo que aprenderam e como aplicá-los. O modelo está disponível na Folha de Atividade 
4. A folha, quando impressa, vai caber em torno de uma lata padrão de conserva. Se as crianças 
projetarem seus rótulos em torno deste tamanho, poderão então exibi-los em latas reais. 

Estimular uma exposição com os rótulos projetados. Finalmente, discutir com as crianças que produtos 
incomuns gostariam de ver em lata? 
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