Título: O passeio da Joana - números décimais
Descrição:
Grau de dificuldade: Iniciação
Com o Scratch podemos criar animações de personagens. Nesta atividade, propomos colocar uma personagem a
andar, tendo necesssidade de recorrer a números décimais para tornar os movimentos mais realistas.
Objetivos:

Duração prevista: 60 min.

• Compreender a necessidade de utilização de números decimais;
• Compreender como criar animações através da programação em Scratch;

INSTRUÇÕES
1. Abre um novo projeto Scratch e escolhe a personagem ”Avery Walking”.
Para isso:
(a) começa por apagar o gato Scratch, clicando sobre essa personagem e depois no botão assinalado na Figura 1(a);
(b) Depois, abre a biblioteca de personagens, clicando no botão assinalado na Figura 1(b), que encontras ao lado do
gato que apagaste. Deverá aparecer uma biblioteca com diversas personagens, como a representada na Figura 2.
Podes usar os botões da linha superior para as filtrar personagens. Neste caso, filtra de modo a veres apenas
“pessoas” e escolhe a personagem ”Avery Walking’, fazendo clique em cima dela.
(c) Agora que já escolhemos a personagem, podes alterar o seu nome para ”Joana”, preenchendo-o no espaço
destacado na Figura 3

(a) Eliminar um ator

(b) Aceder à biblioteca de atores
Figura 1

2. O nosso objetivo é que a personagem pareça andar. Para isso vamos juntar-lhe o código representado na Figura 4(a)
de modo a que se movimente. Testa agora o teu projeto, clicando na bandeira verde. O que acontece? Pro1
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Figura 2: Biblioteca de personagens

Figura 3: Alterar o nome de uma personagem

vavelmente a nossa personagem, para depois de bater na “borda” do ecrã disponível. Vamos juntar o comando
dentro do ciclo ”Repete para sempre” e voltar a testar.
O que acontece agora?
Se tudo correu bem, a programação da personagem deve estar como representada na Figura 4(b) e, agora, a personagem volta para trás quando bate na borda do ecrã. No entanto, fica de cabeça para baixo. . . Vamos resolver isso!
3. Tendo a personagem selecionada, clica sobre a sua direção, abrindo uma janela, como a representada na Figura 5,
que nos permite alterar a direção da nossa personagem e escolher o seu ”estilo de rotação”, isto é, o modo como se
comporta quando altera a sua direção. No nosso caso, escolheremos a opção do centro, assinalada na Figura 5, para
que a personagem possa apenas olhar para a esquerda e para a direita, não girando livremente, e, assim, não ficando
nunca de cabeça para baixo. Esperimenta! Funcionou? Ótimo!
4. A nossa personagem já se desloca. És capaz de, mudando apenas um número na programação, alterar a velocidade
com que se desloca? Temos a certeza que sim! :-)
5. No Scratch, cada personagem pode assumir diversos trages. Se passares para o ecrã dos trajes, como se mostra na
Figura 6(a), vais reparar que a nossa personagem pode assumir quatro trajes diferentes. Se alternarmos entre estes
2
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(a) Programar a personagem para andar

(b) Programação completa
Figura 4

Figura 5: Alterar o estilo de rotação

trajes, teremos a sensação de que está realmente a andar. Vamos programar de modo a que que esteja, para sempre, a
passar para o seu próximo trage. para isso, juntemos o código representado na Figura 6(b). Repara que deves começar
um novo bloco de comandos, que serão executados em simultâneo (em paralelo), não alterando o conjunto de blocos
já programado, responsável por deslocar a personagem.
6. Se tudo correu como esperado, agora a “Joana” já troca de traje. No entanto, isso acontece tão depressa que parece
que corre em vez de andar!
Vamos juntar, dentro do ciclo, o comando
, para criar uma espera de um segundo, cada vez que o ciclo
é executado, ficando a programação como se representa na Figura 7.
7. O que acontece agora? Que valor deveremos alterar para que a personagem caminhe de forma natural? Discute estas
questões com os teus colegas e professores.
DESAFIO
• Consegues, num novo projeto, fazer dançar a personagem representada na Figura 8
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(a) Trajes da personagem

(b) Código para caminhar
Figura 6

Figura 7: Código completo para caminhar

Figura 8: Personagem para fazer animação de dança
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Notas para o pais e professor

O objetivo da atividade é levar o aluno a perceber que os números inteiros não bastam para resolver todos os problemas. Se
tentarem colocar 0 ou 1, no bloco espera, chegarão à conclusão que com 0 a Joana anda depressa demais e com 1 muito
devagar. Assim, será necessário recorrer a números compreendidos entre 0 e um, surgindo a necessidade de usar decimais.
Deve ser dado algum tempo para os alunos perceberem isso mesmo se a atividade for dada antes de conhecerem os decimais.
Um valor aceitável para animação será o 0.2 (o Scratch usa o ’.’ como separador decimal e não a ’,’).
A animação ficará também mais realista se, em vez de ’anda 10 passos’ alterarmos para ’anda 5 passos’ diminuindo
assim a velocidade do movimento da Joana.
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