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Queridas crianças e responsáveis! 

Daremos continuidade na temática “Leitura de rótulos”. Hoje, realizaremos uma 

brincadeira de pescaria com rótulos. 

1° MOMENTO 

Convide a criança para confeccionar peixinhos com papelão para poder realizar 

a brincadeira. 

 

Materiais necessários:  

Pedaços de papelão ou rolinhos de papel higiênico; 



Canetinha; 

Palitos de churrasco ou gravetos; 

Tesoura; 

Barbante; 

Caixa ou bacia para colocar os peixinhos; 

Areia;  

Rótulos de embalagens para colar atrás dos peixinhos; 

 

Passo a passo para a confecção: 

Abaixo, segue o vídeo com a descrição de como produzir os peixinhos. Após é 

só colar os rótulos atrás dos peixes e começar a brincadeira.  

Vídeo: Como fazer jogo da pescaria com rolo de papel higiênico por @Receitas 

Fantásticas da Fátima - YouTube 

 

2º MOMENTO 

Agora, vamos brincar de pescaria? A criança irá tentar pescar os peixinhos, ver 

o rótulo que tem atrás e, através de seus conhecimentos prévios, adivinhar o 

que está escrito. Se acaso a criança sentir dificuldade na identificação, o 

responsável poderá dar dicas como: a letra inicial, se o rótulo é alimento, 

produto de higiene pessoal, bebida ou material de limpeza de uso doméstico e 

etc. 

Obs.: Como sugestão, para facilitar a identificação dos rótulos, procure usar 

embalagens de sucos, salgadinhos, bolachas e produtos que a criança use no 

seu dia a dia. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Aa3CrIEN_Mk
https://www.youtube.com/watch?v=Aa3CrIEN_Mk


DEVOLUTIVA  

Se possível, registre por meio de fotografia, comentário (da fala da criança) ou 
vídeo, o momento de realização da atividade, e compartilhe conosco pela 
página do Facebook "Educ@ Ribeirão". 
 
Gratos pelo empenho e participação! 

Professores dos Jardins I: Alex e Gilmara. 

 


