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Embalagens e suas informações  

Público-alvo: 7o ano 

Duração: 3 aulas 

Referência do Livro do Estudante: Capítulo 3 

 

Relevância para a aprendizagem 

Ler e interpretar informações numéricas em embalagens é uma habilidade de grande importância, 

pois permite que as pessoas sejam capazes de fazer melhores escolhas ao consumir produtos, como 

optar por alimentos menos calóricos ou com menor quantidade de sódio, mas que forneçam os  

mesmos nutrientes necessários. As atividades desta sequência didática também têm por objetivo levar 

os alunos a refletir sobre a presença dos decimais nas informações nutricionais de um alimento e 

operar com eles de modo que compreendam com mais precisão o que está sendo informado. 

 

Objetivos de aprendizagem 

• Explorar e interpretar as diversas informações contidas nos rótulos de embalagens. 

• Compreender o significado dos valores apresentados nas tabelas nutricionais. 

• Reconhecer e fazer operações com decimais. 

• Resolver problemas envolvendo medidas no contexto de informações nutricionais. 

 

Material necessário 

• embalagens de produtos (previamente solicitadas aos alunos) 

• cartolinas 

• cola 

• tesoura de pontas arredondadas 

• canetinhas 
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Objetos de conhecimento e habilidades (BNCC) 

Objetos de conhecimento Habilidades 

Números racionais na representação 
fracionária e na decimal: usos, 
ordenação e associação com pontos  
da reta numérica e operações. 

(EF07MA12) Resolver e elaborar problemas que envolvam as operações  
com números racionais. 

Problemas envolvendo medições. 
(EF07MA29) Resolver e elaborar problemas que envolvam medidas de grandezas 
inseridos em contextos oriundos de situações cotidianas ou de outras áreas  
do conhecimento, reconhecendo que toda medida empírica é aproximada. 

 

Desenvolvimento 

Aula 1 – Organizando diferentes embalagens 

Duração: 50 minutos 
Local: sala de aula 
Organização dos alunos: grupos de quatro alunos 
Recursos e/ou material necessário: embalagens de produtos (previamente solicitadas aos alunos), cartolinas  
(uma para cada grupo de quatro alunos), canetinhas, cola e tesoura de pontas arredondadas 

Inicie a aula organizando a turma em grupos de quatro alunos e distribuindo embalagens  

de produtos para cada grupo. Essas embalagens devem ser previamente selecionadas por eles. Peça 

aos grupos que observem as informações numéricas presentes nas embalagens, como quantidade 

de unidades contidas na embalagem, validade, informações nutricionais, código de barras, massa, 

peso líquido, capacidade, etc. Após observarem as embalagens, peça aos grupos que apresentem 

para os demais as diferentes informações que encontraram, comparando a tabela de informação 

nutricional de um mesmo produto de marcas diferentes.  

Em seguida, promova uma discussão a respeito do significado dessas informações. Incentive 

os alunos a tentar explicar o que significa cada informação presente nas embalagens e a utilidade 

delas. Eles podem citar, por exemplo, que a validade indica o último dia que o alimento pode ser 

utilizado ou consumido, que o código de barras é utilizado para identificar aquele produto, etc. 

Feitas as observações, solicite aos alunos que separem as embalagens por tipo de produto: 

alimentos, bebidas, produtos de limpeza, produtos de higiene pessoal, entre outros. Forneça uma 

cartolina para cada grupo e deixe um aluno responsável por recolher as embalagens de um tipo de 

produto. Peça aos grupos que escolham algumas embalagens para colar na cartolina e que destaquem 

as informações numéricas presentes nessas embalagens. Oriente-os a desmontar caixas para que 

todas as informações fiquem visíveis e a utilizar o rótulo de embalagens de plástico. 

Fixe os cartazes produzidos em uma parede da sala de aula para que todos os alunos possam 

visualizar. 
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Aula 2 – Informações em tabelas nutricionais 

Duração: 50 minutos 
Local: sala de aula 
Organização dos alunos: grupos de quatro alunos (os mesmos da aula anterior) 
Recursos e/ou material necessário: cartazes produzidos na aula anterior 

Inicie a aula organizando novamente os alunos em grupos de quatro integrantes. Cada 

quarteto deverá observar os cartazes que contêm embalagens de alimentos e bebidas. Peça a cada 

grupo que escolha uma das embalagens e que anote as seguintes informações: a massa ou o volume 

total do conteúdo da embalagem; a massa ou o volume referente a uma porção (indicada na tabela 

nutricional); e o valor energético de cada porção.  

Solicite aos grupos que determinem o valor energético da embalagem toda. Por exemplo, se 

uma embalagem possui 150 g de um produto e a tabela nutricional informa que o valor energético 

de cada porção de 30 g corresponde a 170 kcal, sabemos que a embalagem possui 150 ÷ 30 = 5 

porções e que o valor energético de todo o conteúdo da embalagem é 850 kcal. 

Em seguida, peça aos grupos que apresentem o raciocínio utilizado e o resultado obtido.  

Incentive-os a repetir o processo para as outras informações presentes na tabela nutricional, como 

gorduras totais, proteínas, carboidratos e sódio, entre outras. Algumas dessas informações podem 

ser expressas com decimais; então, ajude-os na execução da atividade sanando eventuais dúvidas 

com as operações. 

Após os grupos finalizarem os cálculos, promova uma discussão a respeito de como devemos 

atentar ao interpretar este tipo de informação, pois as tabelas nutricionais geralmente são feitas em 

relação a uma porção do conteúdo da embalagem, e não ao conteúdo da embalagem toda. Quando 

determinamos as quantidades de gorduras totais, gorduras saturadas, sódio , etc. para todo o 

conteúdo da embalagem, muitas vezes nos deparamos com quantidades muito maiores.  

 

Aula 3 – Cardápio de uma dieta de 2 000 kcal 

Duração: 50 minutos 
Local: sala de aula 
Organização dos alunos: grupos de quatro alunos (os mesmos da aula anterior) 
Recursos e/ou material necessário: cartazes produzidos na primeira aula desta sequência didática 

Atividade 1: Montando um cardápio (30 minutos) 

Inicie a aula organizando os alunos nos mesmos grupos da aula anterior. Peça aos grupos que 

utilizem as embalagens de alimentos presentes nos cartazes e as demais embalagens trazidas por 

eles, e que definam o cardápio de 1 dia com 3 refeições: café da manhã, almoço e jantar. Cada grupo 

deverá listar qual alimento será consumido em cada refeição e a quantidade de porções que será  

consumida. 
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Ao final, solicite aos alunos que definam a quantidade de calorias que seriam consumidas 

nessas refeições. Peça aos grupos que apresentem seus cardápios, informando também as quantidades 

de calorias, proteínas, gorduras, vitaminas, etc. que seriam consumidas em cada alimentação.  

Promova uma discussão com os alunos a respeito da importância de uma alimentação 

saudável e balanceada, e verifique se eles acreditam que esses cardápios estariam de acordo com 

o tipo de alimentação sugerido. É possível que parte dos alimentos citados sejam industrializados e 

muitos deles apresentem grande quantidade de calorias. Comente a respeito da necessidade de uma 

alimentação equilibrada e peça que citem tipos de alimentos que eles acreditam que estejam 

faltando nos cardápios produzidos. Eles podem citar verduras, legumes e frutas, por exemplo. 

Atividade 2: Montando um cardápio saudável (25 minutos) 

Proponha aos grupos a construção de um cardápio saudável, levando em consideração 

a discussão realizada no fim da atividade anterior. Os grupos deverão construir um cardápio com a 

mesma quantidade de quilocalorias do cardápio da primeira atividade, porém escolhendo alimentos 

mais saudáveis. Forneça a cada grupo as seguintes tabelas: 

Alimentos e calorias 

Alimento Porção kcal Alimento Porção kcal 

Arroz branco cozido 4 colheres de sopa 150 Abóbora cozida 1,5 colher de sopa 15 

Batata cozida 1,5 unidade 150 Alface 15 folhas 15 

Biscoito tipo cream cracker 5 unidades 150 Beterraba crua ralada 2 colheres de sopa 15 

Macarrão cozido 3,5 colheres de sopa 150 Cenoura 1 colher de sopa 15 

Pão francês 1 unidade 150 Brócolis cozido 4,5 colheres de sopa 15 

Purê de batata 3 colheres de sopa 150 Pepino picado 4 colheres de sopa 15 

Torrada salgada 4 unidades 150 Rúcula 15 folhas 15 

Abacaxi 1 fatia 70 Tomate comum 4 fatias 15 

Banana-prata 1 unidade 70 Feijão cozido (50% de caldo) 1 concha 55 

Goiaba 
1

2
 unidade 70 Bife grelhado 1 unidade 190 

Maçã 1 unidade 70 Carne assada 1 fatia pequena 190 

Laranja-pera 1 unidade 70 Filé de frango grelhado 1 unidade 190 

Mamão (papaia) 
1

2
 unidade 70 Omelete simples 1 unidade 190 

Melancia 2 fatias 70 Peixe-espada cozido 1 porção 190 

Iogurte integral natural 1 copo de requeijão 120 Azeite de oliva 1 colher de sopa 73 

Leite tipo C 1 copo de requeijão 120 Manteiga 
1

2
 colher de sopa 73 

Queijo tipo muçarela 3 fatias 120 Margarina vegetal  
1

2
 colher de sopa 73 

Suco de laranja (puro) 
1

2
 copo de requeijão 70 Óleo vegetal 1 colher de sopa 73 

Açúcar cristal 1 colher de sopa 110 Geleia de frutas 1 colher de sopa 110 

Fonte: <http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/guia_alimentar_alimentacao_saudavel.pdf>. Acesso em: 16 jul. 2018. 

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/guia_alimentar_alimentacao_saudavel.pdf
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Indicação de consumo de alimentos 

Tipo de alimento Indicação 

Arroz, pães, massas, batata e mandioca consuma seis porções ao dia 

Verduras e legumes consuma três porções ao dia 

Frutas consuma três porções ao dia 

Feijões consuma uma porção ao dia 

Carnes, peixes e ovos consuma uma porção ao dia 

Leites, queijos, iogurtes consuma três porções ao dia 

Óleos e gorduras consuma uma porção ao dia 

Açúcares e doces consuma no máximo uma porção ao dia 

Fonte: <http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/guia_alimentar_alimentacao_saudavel.pdf>. Acesso em: 16 jul. 2018. 

Peça aos grupos que selecionem alimentos e determinem a porção que será utilizada em 

cada refeição, calculando também a quantidade de calorias até atingir a quantidade do cardápio  

anterior, mas levando as indicações da segunda tabela como referência.  

Finalizados os cardápios com alimentos mais saudáveis, peça aos grupos que os mostrem aos 

colegas e os comparem com os cardápios elaborados na atividade 1 desta aula. Solicite que 

verifiquem a variedade de alimentos nos dois tipos de cardápio e a quantidade de alimentos que 

pode ser consumida com base em uma mesma quantidade de quilocalorias. Finalize esta atividade 

com uma discussão a respeito de como uma alimentação mais saudável está relacionada com uma 

dieta mais equilibrada. 

 

Aferição do objetivo de aprendizagem 

Durante todas as etapas do projeto, procure observar a participação dos alunos e avaliar os 

conhecimentos que eles estão adquirindo. No decorrer das discussões, verifique a capacidade que os 

alunos apresentam de interpretar as informações numéricas presentes nas embalagens, além da 

habilidade de trabalhar em equipe. Observe se conseguem operar com os decimais e  as frações 

apresentados nas embalagens e se já estão incorporados nos conhecimentos da turma. Procure 

registrar os diálogos estabelecidos, recolher os registros de estratégias  produzidos pelas duplas e 

incentivar todos a contribuir com as discussões.  

Sugerimos também que os alunos sejam convidados a elaborar uma autoavaliação da 

participação deles nas etapas desse trabalho. Peça que respondam a perguntas do tipo: “De 0 a 10, 

qual foi sua participação nas atividades realizadas nessas 3 aulas?”; “Você participou das 

discussões feitas nas aulas?”; “O que você aprendeu com as atividades realizadas nas últimas aulas?”; 

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/guia_alimentar_alimentacao_saudavel.pdf
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“Como você relaciona os números racionais ao que foi visto na atividade?”, entre outras que julgar 

necessárias para que eles mesmos expressem como foi a participação nas atividades e o que 

absorveram de conhecimento. 

 

Questões para auxiliar na aferição 

1. Uma embalagem de macarrão de 500 g apresenta a seguinte tabela nutricional: 

Informação nutricional 
(porção de 80 g) 

Valor energético 296 kcal 

Carboidratos 62 g 

Proteínas 5,2 g 

Gorduras totais 2,6 g 

Gorduras saturadas 0,8 g 

Gorduras trans 0 g 

Fibra alimentar 2,2 g 

Sódio 8 mg 

Tabela elaborada para fins didáticos. 

a) De acordo com a tabela nutricional apresentada, quantas porções podemos obter com base 

nessa embalagem? 

b) Como seria a tabela correspondente a 500 g de macarrão? 

2. Uma embalagem de sabão líquido para roupas contém 1 litro do produto e a seguinte recomendação: 
“Use 180 mL para lavagem normal e 240 mL para lavagem pesada”. 

a) Quantas lavagens normais é possível fazer com todo o conteúdo da embalagem? 

b) Quantas lavagens pesadas é possível fazer com todo o conteúdo da embalagem? 
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Gabarito das questões 

1.  

a) 500 ÷ 80 = 6,25; ou seja, 6 porções mais 
1

4
 de porção. 

b)  

Informação nutricional 
(500 g) 

Valor energético 1 850 kcal 

Carboidratos 387,5 g 

Proteínas 32,5 g 

Gorduras totais 16,25 g 

Gorduras saturadas 5 g 

Gorduras trans 0 g 

Fibra alimentar 13,75 g 

Sódio 50 mg 

Tabela elaborada para fins didáticos. 

2.  
a) Como 1 000 ÷ 180 = 5,555..., é possível realizar 5 lavagens normais com o conteúdo da 

embalagem. 

b) Como 1 000 ÷ 240 = 4,1666..., é possível realizar 4 lavagens pesadas com o conteúdo da 

embalagem. 


