AULA 2 – SCRATCH
CODE CLUBE VOTUPORANGA

INICIAÇÃO NO SCRATCH:
PRIMEIROS PASSOS:

• Acessar o site do Scratch através do link: https://scratch.mit.edu/;
• Com o site aberto, 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
direta, 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:

• 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:
• A proposta dessa aula é criar um jogo de Pega-Pega, no qual
uma personagem tem que pegar um objeto para ganhar pontos,
e se ela encostar em outro ela perderá pontos;
• Como de início, nesse jogo nós não utilizaremos o gato que o jogo
disponibiliza para nós, então o exclua;
• Agora é necessário a escolha das personagens, no caso foram
escolhidos um cachorro e uma pedra, mas você pode escolher
qual personagem desejar;
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• Para a criação desse jogo seria necessário a utilização de um
osso, mas o Scratch não o disponibiliza, então, temos a opção de
baixar uma imagem da internet e usá-la como personagem, para
isso procure no navegador a imagem de um osso, de preferência
com o fundo transparente e grátis, para encontrar uma imagem
transparente (sem fundo), clique em ‘Ferramentas’, depois em
cor e selecione a opção ‘Transparente’;

• Em seguida abrirá uma aba da biblioteca do seu computador, lá
você pode renomear a imagem e selecionar a pasta que você
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• Após isso clique no osso que mais te agradar, isso fará que a ele
apareça grande do lado direito da sua tela, em cima desse osso
grande clique com o botão direito do seu mouse e selecione a
opção ‘Salvar imagem como’;

querer salvar, portanto salve na pasta de imagens para ficar mais
fácil para localizá-la e depois clique em ‘Salvar’;
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• Depois já no Scratch clique no ícone circulado de vermelho, na
figura abaixo, selecione a imagem na pasta e clique em ‘Abrir’,
desta forma o osso aparecerá junto com o cachorro e a pedra;

• Após isso, selecione um fundo para o seu jogo, clicando no ícone
azul no canto inferior direito;

• O fundo escolhido para esse jogo é o chamado ‘Galaxy’;

• Com todos esses itens dentro do jogo primeiramente temos que
colocá-los no lugar desejado para o início do jogo, para isso
coloque o ponteiro do mouse em cima da personagem, segurea e depois e arraste-a para a posição que você quiser;
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• Posteriormente, diminua as personagens para 50, tanto o
cachorro quanto a pedra, clicando no objeto e alterando o
número, dentro da área vermelha como na figura abaixo;

• Neste jogo será necessário mais de um obstáculo para dificultar
o cachorro a encontrar o osso, então nós colocaremos mais
pedras, clicando nela com o botão direito e, em seguida, em
duplicar, repita a ação quatro vezes;

• Agora posicione as personagens dentro do jogo, mas lembre-se:
o cachorro tem que conseguir passar entre as pedras, senão
você perderá pontos;
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• Há também a opção de alterar o nome das personagens, clique
nela e mude seu nome no espaço simbolizado na figura a seguir;

• Com todas as personagens posicionadas, podemos começar a
programar;
• Nesse jogo nós utilizaremos pontuação, e 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’ (essa programação é feita para o
cachorro);
• Clique em criar uma variável, chame ela de ‘pontos’ e clique em
‘OK’, assim, aparecerá na tela do jogo um quadradinho
chamado pontos;
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• Se for de sua preferência exclua a fantasia das personagens que
não te agrada. Para isso, acesse a aba de ‘Fantasias’ e exclua a
aparência indesejada clicando nela e depois na lixeira que a
acompanha;

Página 24

• A movimentação do cachorro será feita a partir das setas do
teclado, mas antes disso precisamos definir que sempre ao iniciar
uma partida do jogo, o cachorro mudará para sua posição
inicial, mudará sua aparência, começará em pé e o jogo será
zerado, a fim disso temos a seguinte programação;

• Após isso temos que criar a programação para que o cachorro
ande a partir das setas do teclado, então adicione os seguintes
blocos a sua programação;
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• Quando a tecla de
seta for pressionada o
cachorro andará na
direção da desejada;

Como aconteceu no primeiro bloco “se”, acontecerá nos
próximos, só que com a nova tecla e o lado correto.
Para facilitar duplique o comando ‘se’ e altere a tecla
pressionada e a direção.
• Depois disso, é necessária a criação do conjunto de comandos
para que o cachorro ganhe ou perca pontos quando encostar
em algo, a partir da maneira a seguir, nós conseguimos fazer com
que esses pontos sejam contados (essa programação é feita
para o cachorro);
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• Ao encostar no osso, o
cachorro
ganhará
um
ponto, já quando encostar
nas pedras ele perderá
pontuação (as pedras são
indicadas pelos números 1, 2,
3, 4 e 5);

• Até aqui nós ainda não fizemos nada com o osso, ou seja, a
posição que você o colocou, ele permaneceu. Para que o jogo
não fique chato precisamos fazer com que o osso se mova ao
nível que o cachorro o alcance. A fim disso, clique no osso e
reúnas os blocos a seguir na área de programar:

• O osso mudará de
posição quando for
tocado pelo
cachorro;

• Assim, sempre que o osso for tocado pelo cachorro, ele mudará
de posição dentro do jogo;
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• Por fim, ao desenvolver todos esses passos você terá o seu próprio
jogo de pega-pega.

Parabéns pela criação!!!

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 osso no seu Pega-Pega e coloque mais pedras para
dificultar, faça o mesmo processo para que o jogador ganhe
pontos ao pegar o osso, perca ao encostar nas pedras e faça com
que o osso novo também mude de posição ao ser tocado.

