
OBJETIVOS
1. Aprender a montar um circuito simples no Caderno Maker;
2. Aprender eletrônica básica
3. Aprender os conceitos de energia elétrica;
4. Aprender a usar os componentes do Caderno Maker;
5. Criar um circuito lúdico e divertido.

ESPECIFICAÇÕES:
1. Usar somente os componentes presentes no Caderno Maker;
2. O LED deve ligar somente quando o botão for pressionado;
3.	 A	bateria	deve	ficar	no	envelope;
4. Deverá haver terminais de ligação fora do envelope;
5. O caderno deve funcionar mesmo com a capa fechada;
6.	 O	Circuito	deve	ficar	no	gabarito;
7. O caderno deve estar disponível para montagem de outros circuitos.

MATERIAIS NECESSÁRIOS:

1 RESISTOR

1 BATERIA

1 LED

1 BOTÃO

FIOS PRETO E 
VERMELHO

FITA CONDUTIVA
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MONTAGEM DO CIRCUITO

Antes de ligarmos os componentes  do circui-
to, devemos montar corretamente o envelo-
pe da bateria, para tal, seguiremos os passos 
abaixo:

1. Recorte um envelope que encontra-se na 
contracapa da primeira folha do caderno. 
Essa folha pode ser destacada do caderno. 
O recorte é feito nas linhas contínuas, en-
quanto as dobras nas linhas pontilhadas;

2. Faça todas as dobras mas não cole ainda;

3. No centro de cada dobra lateral, faça um 
pequeno recorte para que possamos pas-
sar	o	fio,	como	mostra	a	Figura	1	ao	lado:

4.	 Corte	dois	pedaços	de	fio	de	aproximada-
mente	10cm,	um	da	cor	vermelha	e	outro	
da cor preta.

5. Descasque as duas pontas de cada um dos 
fios	cortados	no	passo	anterior,	de	tal	forma	
que o metal esteja exposto. O tamanho da 
ponta exposta pode estar em torno de 5mm, 
como mostram as Figuras 2 e 3 ao lado:

6.	 Cole	uma	ponta	do	fio	preto	em	uma	face	
do	envelope,	utilizando	a	fita	condutiva;

7.	 Na	face	oposta,	cole,	com	a	fita	condutiva,	
uma	ponta	do	fio	vermelho	na	face	opos-
ta.	Passe	os	fios	pelos	 furos	 feitos,	um	fio	
de cada lado. Até o momento, o envelope 
deve estar como mostra a Figura 4:

8. Feche o envelope e utilizando os adesivos 
do caderno, cole as abas laterais do enve-
lope.

Figura 1: Recortes para passagem dos fios.

Figura 2: Fio vermelho preparado para ligar 
a bateria.

Figura 3: Fio preto preparado para ligar a 
bateria.

Figura 4: Envelope com as ligações em cada 
terminal da bateria.

Recorte

Recorte
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9. Coloque a bateria, atentando a polaridade. 
A face positiva (+) deve estar em contato 
com	a	parte	do	envelope	em	que	o	fio	ver-
melho está ligado. Vide a Figura 5.

10. Feche as abas superiores para que a bate-
ria não caia.

11. Com os adesivos que vem no caderno, 
cole o envelope no centro superior da pá-
gina onde ligaremos o circuito.

Ao	seguir	os	passos	de	1	à	11	acima,	teremos	
no	final	o	envelope	como	mostrado	na	Figura	
6 abaixo.

Após a montagem do envelope, iremos ligar 
os componentes eletrônicos para montagem 
do circuito. O objetivo é que montemos um 
circuito como o mostrado na Figura 7.

Para tal, basta seguirmos os seguintes passos:

12.	Utilizando	a	fita	adesiva	condutora,	colar	a	
ponta	descascada	do	fio	preto	juntamente	
com um terminal do resistor, como mostra 
a Figura 8 abaixo:

Figura 8: Ligação do pólo negativo com o terminal do 
resistor.

Figura 5: Colocação correta da bateria no 
envelope.

Figura 6: Envelope da bateria finalizado e 
posicionado em local adequado no caderno.

Figura 7: Circuito a ser montado no Cader-
no Maker.
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14. O	Led	deve	ficar	em	um	ponto	preto	da	fo-
lha de ligações. São nesses pontos que os 
furos se encaixam. Assim, abra os terminais 
do Led. Atente-se que o LED possui pola-
ridade, portanto há a necessidade de se li-
gar corretamente. Para tal, precisa-se iden-
tificar	 os	 pólos	 do	 componente.	A	 Figura	
9	 mostra	 como	 identificar	 corretamente	
cada terminal.

15. Percebe-se que há duas formas de se iden-
tificar:	 o	 terminal	 positivo	 possui	 compri-
mento maior que o negativo, assim como 
esse pólo tem um chanfro (corte) no en-
capsulamento.

Sabendo-se disso, vamos ligar o terminal ne-
gativo (aquele lado com chanfro) ao outro 
terminal	 do	 resistor.	 Como	 o	 LED	 deve	 ficar	
num ponto preto, posicione-o primeiramente 
ao ponto desejado e depois veja se há a ne-
cessidade	de	usar	um	fio	preto	para	alcançar	o	
resistor.	Se	esse	for	o	caso,	use	a	fita	condutora	
para	colar	uma	ponta	descascada	do	fio	ao	ter-
minal do resistor e a outra ponta descascada 
ao	terminal	correto	do	LED.	Vide	a	Figura	10	ao	
lado como um exemplo.

Observa-se	na	Figura	10,	que	não	houve	ne-
cessidade	do	uso	do	fio	devido	a	curta	distân-
cia entre os componentes. Contudo, se fosse o 
caso, a ligação segue o mesmo princípio.

Neste passo, iremos conectar o Botão ao ter-
minal ainda aberto do LED. O Botão também 
deve estar posicionado sob um ponto preto 
do caderno. Portanto:

15.1.  Abra os terminais do botão e posicione-
-o no local correto. 

15.2.	Corte	um	pedaço	de	fio	vermelho	no	ta-
manho necessário para ligar o botão ao 
Led.	Descasque	as	pontas	do	fio.

Figura 9: Terminais do LED.

Figura 10: Ligação do resistor ao LED.
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15.3.	Com	um	pedaço	de	fita	condutiva,	cole	
o terminal do botão que está mais próxi-
mo ao Led com um terminal descascado 
do	fio	vermelho.

15.4.	Cole	 a	 outra	 ponta	 do	 fio,	 ao	 terminal	
ainda não ligado do Led. Para isso uti-
lize	a	fita	adesiva	condutiva.	A	Figura	11	
abaixo mostrará a ligação correta do bo-
tão ao LED:

O outro terminal do botão deve ser ligado a 
energia, ou seja, o polo + da bateria. Esse ter-
minal	é	o	fio	vermelho	que	sai	do	envelope	da	
bateria. Assim:

15.5.	Corte	 um	pedaço	 de	 fio	 vermelho,	 su-
ficiente	para	 ligar	o	 terminal	aberto	do	
botão	ao	fio	vermelho	da	bateria;

15.6.	Descasque	as	duas	pontas	do	fio	verme-
lho;

15.7.	Conecte	 uma	ponta	do	 fio	 ao	 terminal	
aberto	do	botão,	utilizando	a	fita	adesi-
va	condutora,	como	mostra	a	Figura	12	
ao lado.

15.8.	Conecte	 a	 outra	 extremidade	 do	 fio	 a	
extremidade	do	 fio	que	 sai	 da	bateria,	
utilizando	a	fita	adesiva	condutiva,	como	
mostra	a	Figura	13:

Pronto, nosso circuito está montado. Agora é 
só testá-lo. Para tal, aperte o botão e veja que 
o	Led	irá	ligar,	como	mostra	a	Figura	14,	na	pá-
gina seguinte.

Figura 11: Ligação do Botão ao Led.

Figura 12: Ligação do fio vermelho ao termi-
nal do botão.

Figura 13: Ligação do fio do Botão ao Termi-
nal + da bateria.
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Figura 14: Circuito completo e funcional.

16. Para	finalizar,	basta	tirarmos	as	marcações	da	capa	(onde	estão	os	furos)	com	uma	
tampa de caneta (aquelas que se encaixam ao Led e Botão);

17. Feche a capa e veja se tudo está encaixando perfeitamente;

18. Cole os velcros que veem junto com o kit. Um no canto superior direito da página de 
circuitos e outro no canto inferior direito da mesma página;

19. Retire o papel de proteção da outra face de cada velcro.

20. Com cuidado, feche a capa sobre a folha de circuito e pressione os pontos onde 
estão os velcros por alguns segundos até que eles colem. 

21. Abra	o	caderno	e	veja	se	houve	a	fixação	correta	da	folha	de	circuitos	a	contracapa.

22. Pronto,	seu	caderno	já	está	finalizado	para	uso	e	diversão!


