
t u t o r i a i s

MATERIAIS
PEDAGÓGICOS

ACESSÍVEIS



t u t o r i a i s COMO FAZER



Você vai 
precisar de:



Papel adesivo A4 branco; 

6 LEDs de 5mm alto brilho; 

1 buzzer de 3V; 

1 bateria 3V; 

Papel paraná;

2 placas de papel pluma 
5mm; 

2,5 metros de fio vermelho;

2,5 metros de fio preto;

1 bola de isopor de 2,5 cm; 

Palito de pirulito; 

Estanho para solda; 

Cola líquida branca comum; 

MATERIAIS: 
Cola instantânea; 

Esponja de aço; 

Feltro de três cores 
diferentes; 

30 cm de velcro adesivo; 

Fita dupla face; 

Embalagem reaproveitada de 
papelão; 

1 suporte de bateria moeda 
3V; 

10 tampinhas de adoçante. 









Base de corte; 

Régua;

Desencapador; 

Estilete; 

Alicate; 

Vazador; 

Tesoura; 

Ferro de solda; 

Impressora. 

FERRAMENTAS:





Ao trabalho!



PASSO 1: 
Imprima o MOLDE 1 em 
papel adesivo e cole no 
papel paraná. Em seguida, 
recorte os excessos até que 
seu tabuleiro fique pronto.

PASSO 2: 
Com o estilete, recorte o 
posicionamento das 
bandeiras. Com vazador, o 
posicionamento dos LEDs e 
do buzzer. As peças estão 
sinalizadas no MOLDE 1.

PASSO 3: 
Cole o tabuleiro sobre 2 
placas de papel pluma e faça 
um retângulo de 20 cm x 30 
cm no centro de nossa base. 

MONTANDO O 
TABULEIRO 

Pegue um pedaço de papel 
paraná já cortado com as 
medidas da base adesivada. 
Posicione o papel pluma 
cortado com retângulo no 
meio do pedaço de papel 
paraná e marque os lados do 
retângulo. Essa vai ser a 
tampa de proteção do nosso 
circuito. Corte os dois lados 
maiores do retângulo e um 
dos lados menores do 
retângulo. Com cola líquida 
branca comum, cole as duas 
folhas de papel pluma e fixe 
o papel paraná no papel 
pluma. 





PASSO 4: 
Imprima o ESQUEMA 1 e 
posicione os LEDs e o buzzer 
nos furos indicados no 
tabuleiro, colocando a haste 
negativa do LED (a menor) 
pra esquerda, e a haste 
positiva (a maior) para a 
direita. Repita o mesmo 
processo com buzzer e 
prenda as hastes dos LEDs 
no verso da base.

PASSO 5:
Corte 12 partes de 10 cm e 4 
partes de 15 cm do fio 
vermelho para conexões 
positivas, e 2 pedaços de 15 
cm e 5 pedaços de 10 cm do 
fio preto para conexões 
negativas. Utilize o 
desencapador para 
desencapar 
aproximadamente 1 cm das 

CONSTRUINDO
O CIRCUITO 

 

duas pontas de todos os fios.

PASSO 6: 
Solde primeiro as conexões 
negativas, conectando todos 
os LEDs com os fios de 10 
cm.

Conecte os dois fios pretos 
de 15 cm no lado negativo 
do suporte de bateria. Com 
um dos fios pretos preso à 
bateria, conecte a outra 
ponta de um dos fios no lado 
negativo do buzzer e a do 
outro no lado negativo de 
um dos LEDs da ponta do 
tabuleiro.



PASSO 7:  
Agora, faça as conexões 
positivas. Pegue os 12 fios 
vermelhos de 10 cm e 
conecte 2 deles em cada 
haste positiva de cada LED.

Conecte dois dos fios 
vermelhos maiores no lado 
positivo do suporte de 
bateria. Os outros dois 
maiores conecte na haste 
positiva do buzzer. 

Passo 8: 
Corte dois quadrados de 5 
cm de papel paraná e 
reserve. Conecte um fio 
vermelho de cada LED em 
um dos pontos de chegada e 
os outros fios vermelhos de 
cada LED no outro ponto de 
chegada. O buzzer também 
fará parte deste sistema: 

CONSTRUINDO
O CIRCUITO 

 

coloque um dos fios 
vermelhos conectado no 
ponto positivo do buzzer em 
um dos pontos de chegada e 
o outro fio vermelho no 
outro ponto de chegada. 
Para finalizar o circuito, 
ligue os dois fios do suporte 
de bateria do lado oposto 
dos fios já conectados 
anteriormente. Repita o 
procedimento no outro 
ponto de chegada. Com a 
cola instantânea, cole os 
dois quadrados de papel 
paraná no ponto de chegada 
do tabuleiro.





PASSO 9:
Separe as 8 tampas de 
adoçante para serem os 
jogadores, 4 para cada time. 
Com duas cores dos feltros ou 
adesivos, faça as capinhas. 
Está etapa pode ser realizada 
com os alunos. O importante é 
criar uma identificação 
diferente para cada time. A 
terceira cor de feltro ou 
adesivo deve ser usada para 
marcar o jogador colado. 

Para as bandeiras, pegue as 
outras duas tampas restantes 
e um palito de pirulito. Corte o 
palito ao meio e, com o ferro 
de solda quente, queime a 
ponta de cada tampa, de 
forma a abrir um buraco por 
onde seja possível colocar o 
palito de pirulito. Para 
finalizar as bandeiras, coloque 
uma capinha, igual às que 
foram feitas anteriormente, e 
corte uma bandeirinha a ser 
fixada no topo do palito. 

MONTAGEM 
DOS TIMES, 

BANDEIRA E 
DADO

 

PASSO 10: 
Com o estilete, corte a bolinha 
de isopor ao meio. Enfie um 
pedaço de palito no topo de 
cada metade, que será a base 
de cada bandeira e, com a cola 
instantânea, cole um pedaço 
de esponja de aço. Repetindo o 
mesmo procedimento na outra 
bandeira.

PASSO 11: 
Para finalizar, imprima, em 
folha adesiva, o dado. Recorte 
o molde e cole  suas faces, 
conforme indicado. 

PASSO 12: 
Com a reglete, faça a 
identificação dos números de 
1 a 5 e da palavra “Bandeira” 
em braille em áreas diferentes 
da pasta transparente. Cole 
esses números em cada face 
do dado e a palavra “Bandeira” 
na sexta face do objeto. 





Agora é só usar!
Veja no vídeo de aplicação e no relato de experiência 

como usar o Pique Bandeira de Tabuleiro e aproveite com os seus alunos!



R E A L I Z A Ç Ã O

P A T R O C Í N I O


