TRABALHO COM RÓTULOS E EMBALAGENS
Rótulos e embalagens são excelentes recursos para trabalhar com crianças. Compreender a
leitura desses portadores de texto é fundamental para a autonomia das crianças e auxilia no
processo de aquisição da leitura e da escrita.
As atividades propostas abaixo têm por objetivo utilizar o conhecimento prévio da criança sobre
produtos utilizados em seu cotidiano, bem como identificar a utilidade de tais produtos.

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE:

ATIVIDADE 01:

CADA UM NO SEU
LUGAR!

Selecione vários rótulos e embalagens utilizados em sua casa.
Em seguida, peça para a criança descrever os produtos dos
rótulos e embalagens e separá-los conforme sua utilização.
Exemplo:

Fonte da Imagem: www.soescola.com



Sabonete = produto de higiene;



Detergente = produto de limpeza;



Manteiga = produto alimentício.

DICAS PARA OS PAIS E/OU RESPONSÁVEIS:


Conforme a criança vai separando os rótulos e embalagens, faça

algumas intervenções e questionamentos: pergunte se ela sabe o que
está escrito na embalagem (mesmo que ela ainda não esteja
alfabetizada), as cores utilizadas, que letras ela reconhece.


Explique a diferença entre produto e marca. Ou seja, produto é o que vem dentro da
embalagem, como por exemplo: SABONETE . E marca é o nome que identifica o produto,
como por exemplo: Flor de Lis.



Para crianças maiores, explique sobre a data de validade dos produtos e sua importância.
Peça para que ela identifique a validade dos produtos selecionados.
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DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE:


Selecione rótulos de embalagens e utilize uma
cartolina ou papel mais resistente para colar a
embalagem a fim de que fique mais firme na hora

ATIVIDADE 02:
QUEBRA-CABEÇA DE RÓTULOS E

de recortar as peças e montar.


EMBALAGENS

Risque no verso o formato que você quer dar a esse
quebra

cabeça

(formas

geométricas,

ou

ondulados...).


Recorte seguindo os tracejados que você riscou.
Agora é só se divertir montar e desmontar.

MATERIAIS NECESSÁRIOS:
 Rótulos de embalagens;
 Cartolina, ou papel cartão, papelão;
 Tesoura;
Fonte da Imagem:
http://reejusousa.blogspot.com/2013/11/quebra-cabeca.html

 Cola.

Outros recursos poderão ser utilizados como
panfletos,

revistas,

quebra-cabeça

de

palavras, etc.
Você pode colocar mais de um quebra-cabeça sobre a
mesa e misturar.
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HORA DA PESQUISA

PESQUISE ALGUNS PRODUTOS DE LIMPEZA, ALIMENTAÇÃO E HIGIENE DA
SUA CASA E PREENCHA A TABELA ABAIXO.
SIGA O MODELO:
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PRODUTO

TIPO

MARCA

CONDICIONADOR

HIGIENE

BELOS CACHOS

