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ATIVIDADES PEDAGÓGICAS EM CASA 

Professora: Laura Paula Meireles do Nascimento 

Turma:Maternal II A  Data: 30/07/2020 

Título da Atividade 04: Cofre de porquinho  

 

Objetivos de Desenvolvimento: 

• Desenvolver progressivamente as habilidades manuais, adquirindo controle para 

desenhar, pintar, rasgar, folhear, entre outros. (EI02CG05);  

• Utilizar materiais variados com possibilidades de manipulação (argila, massa de 

modelar), explorando cores, texturas, superfícies, planos, formas e volumes ao criar 

objetos tridimensionais. (EI02TS02);  

•  Identificar relações espaciais (dentro e fora, em cima, embaixo, acima, abaixo, entre e 

do lado) e temporais (antes, durante e depois). (EI02ET04); 

•  Compartilhar os objetos e os espaços com crianças da mesma faixa etária e adultos. 

(EI02EO03); 

 

Resumo: 

O cofre de porquinho é uma figura muito popular, encontrado no mundo todo. Muitas crianças 

aprendem a poupar o dinheiro utilizando um desses cofrinhos, que podem ser feito de vários 

tipos de materiais, sendo a louça ou porcelana (mais tradicionais), ou papel e plástico. Você 

pode criar um cofrinho em formato de porco em casa usando material reciclado, sendo está uma 

experiência educativa para os filhos, que além de aprender artesanato e a economizar, também 

aprendem sobre reciclagem para preservar o meio ambiente e promover a sustentabilidade. 

Confira nosso passo a passo para você aprender a fazer um cofre em formato de porquinho e 

utilizando garrafa pet. 

 

Preparação: 

• Primeiro, retire o rótulo da garrafa. 
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• Corte-a ao meio e depois vá ajustando o tamanho que deseja que fique seu cofre. 

• Corte sempre fazendo com que a parte de cima e de baixo da garrafa possam se 

encontrar de modo perfeito. 

Depois de definir o tamanho do cofre, envolva ambas as partes da garrafa com uma fita 

adesiva bem larga. Dê um bom acabamento por cima com um papel colorido. Use o mesmo 

papel para confeccionar orelhas. 

Na parte de cima do cofre, faça um furo suficiente para que passe as moedas maiores. 

Por fim, desenhe os olhos e os furinhos do nariz com a cola 3d. As patinhas podem ser feitas 

de miçangas grandes. Cole com cola quente. Está pronto! 

Materiais: 

• Garrafa pet 

• Tesoura 

• Cola quente 

• Fita adesiva larga 

• 4 miçangas grandes 

• Tinta colorida 3d 

• Papel colorido 

Espaços: 

Sala, cozinha e varanda a onde a criança com ajuda do membro da família consegue fazer o 

brinquedo. Esse espaço deverá acolher a criança com aconchego e segurança, proporcionando 

possibilidades de movimentos amplos e expressivos.  

 

Tempo Sugerido: 

O tempo de execução está diretamente ligado à curiosidade e envolvimento da criança, sendo 

assim, pode ser alterado em diferentes casos. 
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Registro da Atividade: 

Registre em fotografias e/ou vídeos as pesquisas das crianças para documentação e envie no 

grupo do WhatsApp de comunicação neste período de suspensão das aulas. Esse material 

servirá para a garantia do acompanhamento pedagógico. 

 

Observe Atentamente: 

Qual a ação reação da criança diante de tudo o que está sendo proposto? Demonstra autonomia 

na escolha de cores? Como aconteceu a interação com a família?  Como a criança utiliza os 

materiais: demonstra preferência? Utiliza reproduzindo a função do material ou projeta outras 

funções?  

 

O que fazer durante? 

• Utilize os materiais que tiverem em casa; 

• Explique para a criança a importância de reciclar esses materiais; 

• Incentive ela dando alguma moeda para guardar no cofre; 

• Cuidado redobrado com o uso da tesoura; 

• Organize os materiais antecipadamente; 

 

Links importantes: 

 

Site da associação Beneficente “José Martins de Barros” Atividades Remotas disponível 

em: https://www.crechemeninojesus.com.br/pagina/atividades-remotas 

 

https://www.crechemeninojesus.com.br/pagina/atividades-remotas


ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE “JOSÉ MARTINS DE BARROS” 
 

Creche Menino Jesus – CNPJ: 44.948.552/0001-00 

Av. Francisco Faggioni, 109 – Fone (16) 3761 -2788 – CEP: 14.315-106 – Batatais – S.P. 

Site: www.crechemeninojesus.com.br 

 
Utilidade Pública Lei Municipal nº 935 – 25/10/1973 – Lei Estadual nº 1826 – 07/11/1978 – Lei Federal nº 91.108 – 12/03/1985 

__________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

Atenção!!!   

E não se esqueça dos hábitos de higiene neste período de Corona Vírus! 

 

 

Se puder 

fique em 

casa 

Lave bem 

as mãos 

 

 Evite lugares 

com muitas 

pessoas 

 


