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INICIAÇÃO NO SCRATCH:
PRIMEIROS PASSOS:
• Acessar o site do Scratch através do link: https://scratch.mit.edu/;
• Antes de criar um jogo crie uma conta para armazenar as suas
criações, para isso clique em inscrever-se no menu superior da
sua tela;

• Desta forma, abrirá a seguinte página;

Caso o cadastro
mostre um erro
verifique se o
nome de usuário
escolhido é
válido.
Página 7

Nesta aba
preencha os
dados pedidos
e depois clique
em ‘Próximo’.

• A cada ‘Próximo’ clicado, o site pedirá novas informações, como
país, mês e ano de nascimento e e-mail. Preencha todos os
espaços para a criação da sua conta e depois é só partir para a
criação dos jogos;
• Volte para a página inicial e clique no item ‘CRIAR’ no menu na
parte superior da aba;

• Ao abrir, temos à esquerda os blocos de comandos que
utilizaremos para a programar (vermelho); Na área branca ao
centro é onde colocaremos os blocos para dar ações para o
nosso jogo (laranja); À direita, na parte de cima, está localizado
o espaço destinado a interface do nosso jogo (amarelo); Já na
direita, na parte de baixo, temos um menu no qual definiremos
as personagens, seus tamanhos, posições, etc. (verde); E por fim,
no canto inferior direito, é onde escolheremos o fundo do nosso
jogo (azul).
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OBS.: AS CORES DESCRITAS DENTRO DOS PARENTESES SIMBOLIZAM
AS ÁREAS DA IMAGEM A SEGUIR.

• Na parte vermelha, temos os blocos, separados por categorias
que são:

• Sabendo disso, vamos programar!!!
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o Movimento: blocos para movimentação da personagem;
o Aparência: blocos para o ator falar ou mudar sua
aparência;
o Som: blocos para colocar som no jogo;
o Eventos: blocos para quando uma coisa acontecer outra
acontecerá em seguida;
o Controle: blocos para criar uma situação, dar uma pausa,
repetir uma ação ou até mesmo parar o jogo;
o Sensores: blocos que sinalizam quando a personagem
encostar em algo ou em uma cor, fazer uma perguntar;
o Operadores: blocos para juntar uma frase na outra, ou
para somar, subtrair, dividir ou multiplicar, criar situações
identificar se é maior, menor ou igual;
o Variáveis: blocos para alterar uma variável que pode ser
criada nesta seção;
o Meus blocos: blocos criados por quem fará o jogo.

PROGRAMANDO:
• Primeiramente, a proposta dessa aula é criar um jogo de
Esconde-Esconde, onde uma personagem ficará aparecendo e
sumindo e o jogador terá que pegá-la, quando ela aparecer.
• Como não iremos usar o gato, que já vem ao abrir a aba de
criação do Scratch, nós teremos que excluí-lo, clicando na lixeira
identificada na imagem abaixo:
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• Seguindo em frente, temos a opção de criar personagens ou
escolher uma pronta da biblioteca do Scratch, para escolher
uma temos que selecionar a desejada clicando no ícone de
gatinho, que possui o símbolo de mais (+), como da imagem a
seguir:

• Ao clicar será aberta uma nova janela:

• Neste jogo nós utilizaremos o morcego então clique nele;

• Antes de criar os comandos vamos colocar um fundo para o
nosso jogo, clicando no ícone azul no canto inferior direito da
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• Assim o morcego aparecerá onde o gatinho estava antes. Ele
será muito grande para o nosso jogo então diminua o tamanho
dele para 70, na opção de tamanho:

tela, lá você selecionará o papel de fundo desejado, assim ele
aparecerá ao fundo do morcego;

• Nesse jogo nós utilizaremos pontuação, para gerá-la temos que
criar a variável que armazenará os pontos. Então, no menu na
esquerda da tela (de bolinhas), clique na bolinha laranja escuro,
chamada ‘variáveis’, nela você terá a seguinte visão (essa
programação é feita para o morcego);
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• Clique em criar uma variável, chame ela de ‘pontos’ e clique em
‘OK’, assim, aparecerá na tela do jogo um quadradinho
chamado pontos;

• Primeiramente, precisamos colocar o bloco:
, para que
o jogo de inicio quando a bandeirinha verde for clicada, após
isso temos que fazer com que o morcego apareça e
desapareça, então, coloque o bloco de sempre, a fim de que a
ação desejada aconteça sempre, depois coloque o bloco de
esconda para que o morcego fique invisível, seguindo coloque o
bloco de espere 1 segundo para que dê tempo da personagem
mudar de posição, troque de fantasia e se mostre novamente e
para finalizar coloque um bloco de espere um segundo para que
o jogador tenha tempo para pegar o ator:

Você consegue ainda
excluir as fantasias que você
não quiser no jogo, clicando
na lixeira azul no canto de
cima dela;

Para ver as possíveis
fantasias do boneco escolhido
é só acessar a aba ‘Fantasias’
)do lado

• Depois temos que contabilizar os pontos através das vezes que o
jogador encontrar o morcego com o ponteiro do mouse, para
isso utilize um bloco ‘se’ e dentro dele coloque o bloco ’tocando
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(

em ponteiro do mouse’, em seguida coloque ‘adicione 1 a
pontos’ e por fim posicione o bloco ‘diga Você me pegou!!! Por
2 segundos’ (
), desta forma sempre que o morcego
for clicado o jogador ganhará um ponto e o morcego dirá uma
frase;

• Com essa programação
quando o ponteiro do
maouse encostar no
morcego você ganhará
um ponto

• E para que os pontos sejam resetados a cada início de jogo é só
adicionar o bloco ‘mude pontos para 0’ no começo da
programação;
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• Por fim, quando a bandeirinha verde (
) for clicada você
poderá caçar o morcego e ganhar pontos!!!

• O seu jogo de esconde-esconde foi criado com sucesso!!!
Parabéns!!!

Depois de criar este desafio envie uma mensagem para nosso
Code Clube, podemos colocar sua foto, vídeo e mensagem em
nosso site: www.codeclube.inf.br
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Coloque outro personagem para atrapalhar seu escondeesconde, ele também deve aparecer em locais diferentes, mas
desaparece a cada 2 segundos, reaparecendo em outro local.
Se você clicar neste personagem perderá 2 pontos.

