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Formas geométricas 

Esta ficha tem como objetivo a construção de formas geométricas 

(bidimensionais) em cartão prensado. O fim didático consiste na identificação 

das formas, das cores  e sua sobreposição. 

 

Ilustração 1 - Formas geométricas 

Desenho de letras 

Iremos também construir blocos em cartão que servirão para desenhar letras 

com elásticos 

 

Ilustração 2 - Letras construídas com elásticos 
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Materiais e ferramentas 

Os materiais e ferramentas necessários à construção destes suportes constam 

de: 

 Caixas de cartão rígido (tipo caixa de pizza ou caixa de resmas de papel 

de fotocópia). Poder-se-á usar, em alternativa, K-line.  

 Buchas em madeira 

 Para acabamento, revestimento autocolante colorido, cartão canelado 

(ou outro material) 

 Fita gomada de duas faces ou cola tudo 

 Elásticos coloridos 

 Régua, tesoura, x-ato, furador e chave de parafusos 

 

Ilustração 3 - Material 

O K-line é um material barato que se encontra em qualquer loja de bricolage ou 

loja de material de artes. É extremamente leve e corta-se muito facilmente com 

x-ato. 

O revestimento que iremos usar é um revestimento autocolante brilhante  e/ou 

cartão canelado que iremos colar com fita gomada de duas faces. 
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Montagem das formas geométricas 

Cortar 6 ou 8 quadrados com 10 cm de lado, 6 ou 8  círculos  com 5 cm de raio, 

6 ou 8  triângulos isósceles com 10 cm de lado e 6 ou 8  retângulos com  10 cm 

X 5 cm.  

Se o cartão (ou K-line)  tiver 0,5 cm de espessura bastarão 3 unidades de 

cada, para fazer a espessura de cada um dos blocos. A cada forma 

corresponderão 2 blocos para se sobreporem. 

Depois de coladas as partes de cada bloco, deve revestir-se com papel 

autocolante brilhante e colorido (ou outro revestimento atrativo). 

Nos blocos de base deverão ser feitos furos que não os atravessem 

completamente onde deverão ser inseridas as buchas de madeira. Estas 

deverão ficar salientes, mas presas (coladas).  

No quadrado deverão ser feitos 4 furos equidistantes, no triângulo 3 furos, no 

círculo um furo central e no retângulo 2 furos, conforme ilustrado na figura  1. 

Os furos deverão ser feitos com um furador e sucessivamente alargados com 

chaves de parafusos (de preferência chaves estrela) de progressiva espessura 

até ao diâmetro das buchas de madeira. 

Nos blocos de sobreposição os furos deverão atravessar completamente, de 

forma a encaixarem nas formas de base, nas respetivas buchas. 

Poderão ser construídas outras figuras, por exemplo: losango, pentágono, 

hexágono, etc. 

Montagem dos blocos para desenho de letras 

Quanto aos blocos para fazer as letras, poderão ser cortados tantos blocos 

quadrados quantas as letras do alfabeto, embora um só bloco sirva para 

construir todas as letras. 

Em cada bloco quadrado com 10 cm de lado e cerca de 1,5 cm de espessura, 

marcamos 9 furos equidistantes, que serão alargados até à espessura das 

buchas de madeira a inserir e colar, conforme figura 2. Neste caso, colámos 

cartão canelado colorido, mas poderiam ser pintados. No caso de se usar K-

line também poderá ser deixado em branco, obtendo-se o contraste com os 
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elásticos coloridos. Em qualquer dos casos, deverá ter em atenção o contraste 

entre o suporte de base e os elásticos, de forma a sobressaírem as letras 

desenhadas. 

 

Ilustração 4 - Bloco para construir letras 

 

Ilustração 5 - Blocos com o abecedário 
 

 

Fonte 

AMAZING DIY CARDBOARD LEARNING TOYS - 

http://www.handmadecharlotte.com/amazing-diy-cardboard-learning-toys/  

  

  

  Esta ficha pode ser livremente usada e adaptada  

http://www.handmadecharlotte.com/amazing-diy-cardboard-learning-toys/

