


t u t o r i a i s

MATERIAIS
PEDAGÓGICOS

ACESSÍVEIS



Tapete
Sensorial

t u t o r i a i s COMO FAZER



Você vai 
precisar de:



MATERIAIS: 
3 folhas de papelão; 

1 metro de cetim azul; 

4 LEDs brancos de alto brilho; 

2 chaveiros com pássaros que façam barulho;

Baterias moeda de 3V; 

1 cartolina verde;

1 folha de papel craft ou de papelão marrom; 

1,5 metro de feltro verde; 

0,5 metros de feltro amarelo;

2 folhas adesivas brancas ou transparentes; 

Cola líquida branca comum;

Fita dupla face;

Estanho de solda; 





Ferro de solda;

Vazador ou outra ferramenta que faça furo;

Alicate desencapador;

Estilete;

Base de corte;

Régua;

Tesoura;

FERRAMENTAS:

Chave de fenda do tamanho adequado; 





Ao trabalho!



PASSO 1: 

Pegue a folha de papelão e corte
 um retângulo com as seguintes
 medidas: 60 cm x 45 cm. 
Reserve a sobra de papelão.

CONSTRUINDO
   O TAPETE

PASSO 2: 

De acordo com o MOLDE 1, marque

 

PASSO 3: 

Ainda de acordo com o MOLDE 1, 
faça 5 furos com o vazador no espaço 
marcado como caminho. 
Os furos devem ter o diâmetro de tamanho

(um LED em cada furo).

 



PASSO 4: 

Também de acordo com o MOLDE 1, 
no espaço marcado como rio, cole um pedaço do
cetim azul de forma que cubra todo o espaço para o rio.

CONSTRUINDO
   O TAPETE

PASSO 5: 

De acordo com o MOLDE 2, recorte o papel craft

 
PASSO 6: 

De acordo com o MOLDE 4, recorte o feltro verde
e cole-o no espaço do esquema marcado como “jardim da vovó”.

 





PASSO 7: 

Imprima os MOLDES “casa da vovó”, cenários e personagens nas
folhas adesivas.

CONSTRUINDO
   O TAPETE

PASSO 8: 

Cole as imagens impressas no papelão e recorte-as com o estilete.

 PASSO 9: 

Também com o estilete, faça o vazado para o encaixe das peças.

 



PASSO 7: 

Imprima os MOLDES “casa da vovó”, cenários e personagens nas
folhas adesivas.

  CONSTRUINDO

     PERSONAGENS E 

     “CASA DA VOVÓ”

PASSO 8: 

Cole as imagens impressas no papelão e recorte-as com o estilete.

 PASSO 9: 

Também com o estilete, faça o vazado para o encaixe das peças.

 





PASSO 10: 
CONSTRUINDO 

O CIRCUITO
 

PASSO 11: 

PASSO 12: 

PASSO 13: 



PASSO 14: 
CONSTRUINDO 

O CIRCUITO
 

Pegue os 4 LEDs, solde a ponta negativa de cada LED 

(a perna menor do LED é sempre a negativa) na ponta 

PASSO 15: 



PASSO 16: 
CONSTRUINDO 

O CIRCUITO
 

PASSO 17: 



PASSO 18: 
CONSTRUINDO 

O CIRCUITO
 

O último passo é a construção do botão que fará acender os

 LEDs do “caminho da casa da vovó”. Vamos pegar o primeiro LED

soldados de cada lado. 

O nosso circuito está pronto! Coloque a bateria no suporte e us

 um pedaço de lã de aço para testar se os LEDs estão acendendo.





PASSO 19: 

CONSTRUINDO 
 AS ÁRVORES

CIRCUITO 2/ 
ÁRVORES - 
HACKEAMENTO
DO PASSARINHO

 

Abra o passarinho com uma chave de fenda do tamanho 
correspondente ao do parafuso. Ao abrir o passarinho, você
perceberá que ele tem dois lados e que existe um circuito
encaixado. Retire o circuito com cuidado, basta puxar com 
delicadeza. 

Agora vamos às peças! O passarinho tem um circuito que
permite que, ao apertar o botão, ele acenda um LED e faça
barulho de pássaro. A proposta é que você use o circuito já
feito na árvore para que, ao apertar um passarinho colado à copa,
a ave de brinquedo pie e acenda a luz.

  PASSO 20: 

Com o circuito em mãos, você irá descartar as baterias, pois ela
será substituída por uma bateria moeda de 3V. Ele está pronto
para ser inserido na copa da árvore.





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

como usar o Tapete Sensorial e aproveite com os seus alunos!





R E A L I Z A Ç Ã O

A P O I O


