
TUTORIAL COMO FAZER

CONTANDO AS
LUZES



Você vai 

precisar de:







Ao trabalho!



Passo 1
Construindo a base

Marque e dobre ao meio um retângulo de papelão de 

aproximadamente 60 x 40 centímetros. Marque e corte 10 

retângulos em cada uma das dobras do retângulo de 

aproximadamente 10 x 5 centímetros para fazer as janelas do 

edifício. Cole atrás de cada janela um pedaço de papel vegetal.



Passo 2
Fazendo o Circuito

Usaremos os fios vermelhos para fazer a parte positiva do circuito.

Corte o fio vermelho nos seguintes tamanhos: 4 pedaços de 55 cm, 4 

pedaços  de 45 cm, 4 pedaços de 35 cm, 6 pedaços de 25 cm, 4  

pedaços de 15cm e desencape os dois lados de cada pedaço.

Usaremos os fios pretos para fazer a parte negativa do circuito.

Corte o fio preto em 16 pedaços de 10cm e 2 pedaços de 25cm.

Cole um LED na lateral de cada janela e prenda na lateral de cada led

uma ponta dos fios vermelhos em forma de argola, para serem

conectados a ponta do LED somente quando forem ser acionados

para acender a luz.





Passo 3
Fazendo o Circuito

Junte as outras pontas dos fios vermelhos no vértice inferior  do 

edifício e solde-os uns nos outros. Faça o mesmo procedimento com 

as cinco janelas da outra lateral dessa face do edifício.



Passo 4
Fazendo o Circuito

Solde o pedaço pequeno de fio vermelho em um dos pontos e leve

até o ponto positivo do suporte de bateria e use outro pedaço de fio

vermelho para conectar as pontas dos fios vermelhos.



Passo 5
Fazendo o Circuito

Solde os fios pretos nas pontas negativas dos LEDs conectando-os 

uns aos outros e a última ponta na parte negativa do suporte de 

bateria. Faça o mesmo na outra prumada do edifício para criar o 

circuito das outras dez janelas.



Passo 6
Fazendo o Circuito

Coloque a bateria nos suportes. Conecte os fios vermelhos nos LEDs 

que você quer que fiquem acesos. Peça aos seus alunos para 

representarem usando os dedos das mãos, desenhando, levantando 

as árvores ou indicando o numeral que corresponde a quantidade de 

janelas acesas.



Seu material está pronto!




