
Você vai precisar de:

Robô de massinha

- Massinha de modelar 

-Bateria de 9 volts 

-Leds

-Clipe para bateria

-Conectores do tipo jacaré

  - Como acender um led?

* O LED possui um lado positivo, carac
terizado pela haste mais longa, e um
lado negativo, com a haste mais curta. 
A bateria de 9v também apresenta um
lado positivo e outro negativo, que 
deve ser ligado ao LED de forma corre
ta . Com o clipe conectado à bateria,
 o fio de cor vermelha (lado positivo) 
e o fio de cor preta (lado negativo). 

LED's são os "olhos" dos robôs.  
Usaremos dois LED's, 
que devem ser unidos da 
seguinte forma: 
haste maior do primeiro LED 
com a haste menor do segundo 
LED. 

 

.

- Abuse da criatividade para montar o robô

-Explique que os olhos serão os LED's e que 
estes brilharão graças a energia vinda da 
bateria.

-Ao terminar a escultura com a massinha, 
você deve ajudá-la com 
a colocação dos LED's

- Primeiro, encaixe o clipe à bateria e conecte o fio 
preto à haste mais curta. 
- Em seguida, conecte o fio vermelho à haste longa. 

*É importante seguir esta ordem de conexão para evitar
que os LED's queimem.

Assim que o fio vermelho for conectado, os LED's
deverão se acender mas, caso isso não ocorra, 
tente inverter as conexões entre hastes e fios 
e tente novamente. 

 

Importante: as hastes devem ficar 
expostas para que possam ser conec
tadas a bateria. Todas as hastes devem 
ficar expostas caso contrário 
teremos um curto e o
 LED não acenderá.
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1 passo

3 passo

2 passo
*Para torcer as hastes dos LED's use 
um alicate de bico, mas também é 
possível soldar as pernas dos LED’s.

Parabéns,

  temos um inventor 

       de ro
bôs!
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