Título: Utilização de sons no Scratch 3.0
Descrição:
Grau de dificuldade: Iniciação
Com o Scratch podemos associar sons a personagens que o conputador tocará sempre que acontecer um determinado
evento, como clicar sobre uma personagem ou carregar numa tecla. Nesta atividade vais apresnder a associar e tocar
sons.
Objetivos:

Duração prevista: 30 min.

• Perceber como associar sons a personagens no Scratch;
• Reproduzir sons associados a personagens.

INSTRUÇÕES
1. No Scratch, cada ator pode ter um ou mais sons associados. Se começares um novo projeto, podes reparar que, na aba
“sons”, do ator “gato”, já tens um som associado a esta personagem. Se clicares no botão destacado na Figura 1 deves
ouvir o som de um gato a miar. Este som está sempre associado a esta personagem, mas podemos associar outros,
provenientes de bibliotecas de sons, de ficheiros do nosso computador e até gravar novos sons!
2. Vamos programar o gato de modo a que o som toque cada vez que clicarmos com o rato sobre ele. Para isso cria,
associado ao gato, o conjunto de blocos de programação representado na Figura 2(a). Testa o teu programa, clicando
na bandeira verde. Se tudo correu bem, o gato deve reproduzir o som, quando clicares sobre ele.
3. O Scratch, tem incorporado uma biblioteca com vários sons. Para aceder a essa biblioteca faz clique no botão destacado na Figura 2(b)
4. Filtra os sons por “Ciclos de sons”, como sugerido na Figura 3, e escolhe um desses sons, como, por exemplo, “Dance
celebrate”, destacado na mesma figura.
5. Vamos juntar programação de modo a que este novo som toque sempre que teclares na tecla espaço Figura 4. Repara
que podes alterar a tecla pressionada para tocar o som, na zona destacada a vermelho, na Figura 4, e o som que será
tocado, na zona destacada a verde na Figura 4.
DESAFIO
Tenta juntar outros sons à personagem.

c EduScratch 2018
1

EduScratch 2018

Figura 1: Som associado ao ator

(a) Código para tocar som, quando clicarem sobre o gato

(b) Aceder à biblioteca de sons

Figura 2
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Figura 3: Biblioteca de sons

Figura 4: Código para tocar um som quando teclarmos espaço
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