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PROGRAMANDO: 
 

• Primeiramente, a proposta dessa aula é criar o jogo com Portal; 

 

• Como de início, nesse jogo nós não utilizaremos o gato que o jogo 

disponibiliza para nós, então o exclua; 

 

• Nesse jogo teremos que utilizar personagens que baixaremos na 

internet, portanto, em seu navegador, pesquise por “portal gif”, 

vá na aba imagens, selecione a opção transparente (como foi 

ensinado na última aula) e baixe o portal que mais te agradar em 

formato de gif (nomeie como ‘portal’ para facilitar a procura); 

 

 

 

• Prosseguindo utilizaremos também moedas nesse jogo, então em 

seu navegador busque por “moeda gif”, selecione a opção 

transparente e baixe a que mais gostar em formato de gif 

(nomeie como ‘moeda’ para facilitar a procura); 

1° passo 

2° passo 3° passo 

4° passo 



 

Pá
gi

n
a8

4
 

 

 

• Clique no ícone de ‘Enviar ator’ e adicione o portal baixado e em 

seguida adicione a moeda que você baixou; 

 

• Altere o tamanho da moeda para 10 (ela tem que ficar do 

tamanho de um dedo); 

 

• Agora, teremos que selecionar o avatar que o jogador conduzirá 

no jogo, por isso selecione a personagem Pico Walking; 

 

2° passo 

1° passo 

4° passo 

3° passo 
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• Altere o tamanho do ‘Pico’ para 70; 

 

• Em seguida, teremos que criar uma personagem que será o 

botão de start/começar do jogo. Então selecione a opção de 

pincel para desenharmos uma personagem; 

 

• Começaremos desenhando um retângulo amarelo-mostarda;  

 

 
 

• Dentro desse retângulo escreveremos “começar”, com a fonte 

‘Pixel’ e com a cor vermelha; 

• Mude a opção contorno 

para 10; 

 



 

Pá
gi

n
a8

6
 

 

• Logo após, selecione a opção de seta no menu e selecione 

primeiro o quadrado e junte a cruz dele com a do fundo; 

   

• Repita a ação anterior só que faça com a palavra ‘começar’ ao 

invés do retângulo; 

        

• Altere a posição desse personagem para x =0 e y=0; 

 

 
 

• Agora, precisaremos selecionar os cenários que utilizaremos, 

então selecione os cenários “Urban” e “Wall 1” 
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• Continuando, duplique o cenário ‘Wall 1’ e intercale os cenários 

da seguinte maneira; 

 

• Prosseguindo, teremos que alterar o terceiro cenário, mas antes 

temos que mudar o tipo de edição para Vetor, portanto, caso 

apareça para você o botão da primeira imagem a baixo clique 

nele e ao clicar você perceberá que aparecerá um botão 

chamado ‘Converter para Bitmap’; 

          

• Deixe apenas esses três 

cenários em seu jogo, caso 

haja cenário(s) adicionai(s) 

exclua-os; 
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• Pronto. Agora podemos editar o terceiro cenário. Desenhe o 

mesmo retângulo amarelo que fizemos anteriormente, só que 

dessa vez faça-o maior. Confira se todos os itens contornados de 

vermelho estão iguais ao seu e junte a cruz do retângulo com a 

do fundo para garantir a centralização no jogo; 

 

• Dentro escreva “VOCÊ VENCEU!!!” com fonte Pixel e na cor 

vermelha; 

 

• Partindo para a programação, começaremos com a do ‘Pico 

Walking’. Primeiro temos que fazer com que a movimentação 

dele seja comandada pelas teclas de setas, para isso inicie 

posicionando um bloco ‘quando a bandeira verde for clicada’, 

um bloco ‘sempre’ e em seguida um bloco de ‘se’; 

• Centralize a frase com o 

fundo unindo as cruzes; 
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• No bloco ‘se’ coloque o bloco ‘tecla espaço pressionada?’ só 

que altere espaço para ‘seta para cima’; 

 

• Dentro de ‘se’ coloque um bloco ‘aponte para a direção 90’ e 

altere 90 para 0, em seguida adicione um bloco ‘mova 10 

passos’, depois um bloco ‘espere 1 seg.’, mas mude 1 para 0.1 e 

posicione um bloco ‘próxima fantasia’; 

 

• Agora, duplique a programação no bloco ‘se’, e cole embaixo 

do bloco ‘se’. Repita a ação três vezes; 

• Quando a seta para cima 

for clicada a personagem 

andará para cima; 



 

Pá
gi

n
a9

0
 

 

• Neste momento, altere o segundo, o terceiro e o quarto bloco 

‘tecla seta para cima pressionada?’ para as demais setas que a 

tecla possui (seta para baixo, seta para direita e seta para 

esquerda); 

 

• Em seguida altere os blocos ‘aponte para a direção 0’ para as 

direções que as setas apontam (seta para baixo – ‘180’, seta para 

direita – ‘90’, seta para esquerda – ‘-90’); 
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• Depois disso, a personagem andará quando as respectivas teclas 

forem clicadas; 

 

• Para que o ‘Pico’ não fique rodando quando as teclas forem 

clicadas selecione a seguinte opção contornada de vermelho; 

 

• Ainda para o ‘Pico’, faremos a programação para quando ele 

encostar no portal. Utilizando um bloco ‘Quando a bandeira 

verde for clicada’, um bloco ‘sempre’ e um bloco ‘se’; 

 

• No bloco ‘se’ coloque o bloco ‘tocando em ponteiro do mouse’ 

e altere ponteiro do mouse para a personagem portal; 
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• Dentro de ‘se’ adicione um bloco ‘esconda’, um bloco ‘espere 1 

seg.’  e um bloco ‘mude para o cenário’ com a opção do terceiro 

cenário selecionado; 

 

• Agora temos que fazer com que o Pico só apareça no jogo 

quando o segundo cenário estiver aparecendo, então 

utilizaremos um bloco ‘quando o cenário mudar para’ (selecione 

a opção do seu segundo cenário) e um bloco ‘mostre’; 

 

• Com essa programação que fizemos para o Pico, quando o jogo 

for reiniciado ele começará da posição que ele terminou seu 

último jogo e para que isso não aconteça vamos utilizar um bloco 

‘vá para’ com as coordenadas x=-200 e y=-30. Também faremos 

com que ele desapareça quando o jogo for iniciado utilizando 

um bloco ‘esconda’. Por fim, teremos que criar uma variável, 

portanto, crie uma e chame-a de pontos e adicione um bloco 

‘mude minha variável para 0’ (mude ‘minha variável’ para 

‘pontos’); 

• Se o ‘Pico’ encostar no portal, 

ele desaparecerá e o terceiro 

cenário aparecerá; 
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• Agora partiremos para a programação da moeda, 

começaremos com um bloco ‘quando a bandeira verde for 

clicada’, um bloco ‘esconda’, um bloco ‘mude para a fantasia’ 

(selecione a opção da primeira fantasia da moeda), um bloco 

‘sempre’ e um bloco ‘se’; 

 

• No bloco ‘se’ adicione o bloco ‘tocando em ponteiro do mouse’ 

(mude ponteiro do mouse para Pico Walking) e dentro posicione 

um bloco ‘esconda’ e um bloco ‘adicione 1 à minha variável’ 

(mude ‘minha variável’ para ‘pontos’); 

 

 
 

• Prosseguindo, temos que fazer com que ela apareça apenas no 

segundo cenário e fique trocando de fantasia, para isso, faça a 

seguinte programação; 

• Os blocos citados acima 

devem ser posicionados 

junto com a programação 

de movimentação do Pico 

pelas teclas; 

• Quando o ‘Pico’ encostar na 

moeda, ela desaparecerá e 

será adicionado um ponto 

para o jogador; 
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• Para que haja mais moedas no jogo, duplique a personagem 

quatro vezes, resultando em cinco moedas; 

      

• Em seguida selecione o cenário ‘Urban’ e nele e posicione as 

moedas e o portal da seguinte forma; 

 

 
 

• Partindo para a programação do portal, faremos com que ele se 

esconda de início e mude de tamanho, pois seu tamanho original 

não é adequado para o jogo, então posicione os blocos ‘quando 

a bandeira verde for clicada’, ‘esconda’, ‘defina o tamanho 

como’ (no meu caso será 30%, mas se o seu portal não for igual 

ao meu, você tem que analisar e ver qual o tamanho ideal para 

o seu e preencher o valor do bloco); 

• Quando o cenário mudar 

para ‘Urban’ ela aparecerá 

e ela ficará alternando de 

fantasia; 
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• Em seguida, temos de fazer com que o portal apareça apenas 

quando todas as moedas forem coletadas. Como cada moeda 

vale um ponto, então, ele terá que aparecer quando a 

pontuação for igual a 5, para isso utilize a seguinte programação 

contornada; 

  

• Agora faremos com que ele alterne suas fantasias, com o 

conjunto de blocos a seguir;  

 

 

• Nesse momento, falta um último detalhe para terminarmos a 

programação do portal, que é fazer com que ele desapareça 

quando for mudado para o terceiro cenário. Portanto, posicione 

então um bloco ‘quando o cenário mudar para’ (com a opção 

do terceiro cenário selecionada), um bloco ‘sempre’ e dentro 

dele um bloco ‘esconda’; 

• Quando o jogo iniciar, o portal 

desaparecerá, diminuirá de 

tamanho e aparecerá quando 

a pontuação for igual a 5; 
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• Chegando ao fim, temos que criar a último código que é o da 

personagem ‘começar’. Para ela utilizaremos três conjuntos de 

blocos. Sendo o primeiro composto por um bloco ‘quando a 

bandeira verde for clicada’, um bloco ‘mude para o cenário’ 

(com a opção do primeiro cenário selecionada) e um bloco 

‘mostre’; 

 

 

• Agora, faremos o comando para que quando essa personagem 

for clicada ela desparecerá e o cenário mudará, utilizando um 

bloco ‘quando este ator for clicado’, um bloco ‘próximo cenário’ 

e um bloco ‘esconda’; 

 

• Para acabar, ainda no código da personagem ‘começar’, 

adicionaremos um bloco ‘quando o cenário mudar para’ (com a 

opção do terceiro cenário selecionada), um bloco ‘sempre’ e um 

bloco ‘esconda’; 

• Quando o jogo for iniciado o 

jogo mudará para o primeiro 

cenário e a personagem 

‘começar’ aparecerá; 
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• Seguindo todos esses passos você criará um divertido jogo e 

exercitará seus conhecimentos de uma forma muito divertida; 

 

• Por fim, quando a bandeirinha verde, ( ), for clicada você 

poderá jogar quantas vezes quiser!!!  
 

 
 

Parabéns pela criação!!! 

 

• Quando mudar para o 

terceiro cenário a 

personagem ‘começar’ 

esconderá; 
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Crie a segunda fase para esse jogo, com uma nova aparência 

(outro cenário e outras posições das moedas), fazendo o mesmo 

processo ensinado aqui, ou seja, coloque moedas e quando todas 

forem coletadas o portal surgirá. 

 

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 

 


