
 

 

 

CLIQUE NOS MORCEGOS 

O que faremos hoje? 

Nesta aula vamos aprender como fazer um game simples usando alguns blocos de comando do 

Scratch. O nosso objetivo é que você conheça, ainda que de maneira breve, como usar o 

ambiente Scratch para programar. Esse é o nosso primeiro passo para o desenvolvimento do 

pensamento computacional! 

 

PREPARANDO O AMBIENTE 

No Scratch, os games e animações são compostos por palcos, atores, sons e blocos de comando. 

Quando acessamos o ambiente, o  Scratch aparece como nosso primeiro ator. Nesta atividade 

não vamos precisar dele, portanto podemos clicar com o botão direto do mouse no ator e em 

seguida clicar em apagar. 

Observe a imagem abaixo:  

 

 

Para adicionar um novo ator, observe a área Novo ator. Neste local, há quatro opções. Escolher 

um novo ator da biblioteca, pintar um novo ator, carregar ator a partir de arquivo ou usar a 

câmera para criar um novo ator.  Neste exemplo usaremos a primeira opção. Clique na área 

indicada na imagem abaixo.  

 

  

 Em seguida clique na imagem “Bat2” e após no botão Ok. Nosso primeiro ator será exibido na 

tela.  

 



 

 

 

  

 

 

Agora podemos ajustar o tamanho do ator usando os botões aumentar e diminuir, disponíveis 

no topo da tela.  

 

 

 

Basta dar um clique na área indicada e em seguida clicar algumas vezes sobre o ator. Neste 

exemplo, precisamos que o morcego seja reduzido dez vezes, para isso, basta clicar esse número 

de vezes sobre o ator.   

Agora vamos adicionar outro ator, repita o procedimento indicado anteriormente e adicione um 

ator de sua escolha. Neste exemplo nós usamos o ator “Wizard2”. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Agora vamos adicionar um palco. Para isso clique na área indicada na figura abaixo e escolha 

uma imagem de sua preferência. Nós escolhemos a imagem “Clastle4”.  

 

 

Em seguida, escolha a imagem de fundo e por fim clique no botão Ok.  

 

 



 

 

 

 

Nossos ajustes iniciais estão quase prontos! Agora vamos adicionar sons. Efeitos sonoros fazem 

toda a diferença quando criamos nossos games.  A área indicada na imagem abaixo mostra a 

guia Sons. Dê um clique neste local.  

 

 

 

Observe que já há um som disponível para este palco, vamos removê-lo clicando no x, logo ao 

lado do ícone de caixa de som.  

Agora vamos adicionar um novo som da biblioteca. Clique no ícone de caixa de som indicado na 

imagem abaixo.  

 

 

Na biblioteca, escolha um som de fundo e em seguida clique no botão OK. Nós escolhemos o 

“dance snare beat”.  

Vamos adicionar também um som ao morcego. Para isso clique no “Bat2” e na guia Sons escolha 

o som “pop”. 



 

 

 

Pronto! Nosso cenário está configurado, com atores, fundo de palco e sons. Para o nosso 

primeiro game ficar pronto basta arrastar alguns blocos de comando e dar vida aos nossos 

personagens.  

Vamos lá? 

PROGRAMANDO OS ATORES 

MORCEGO 

Para que os atores façam ações, eles precisam ser programados. A programação no Scratch é 

feita de maneira bem simples. Basta arrastar blocos de comando para a parte direita da tela.  

Vamos começar animando o morcego.  

Para isso, vamos criar a seguinte sequências de comandos.  

a) Bloco 1 

Clique sobre o morcego e arraste os seguintes blocos: 

 

 

Este bloco garante que quando clicado, o objeto Morcego desapareça  e, na sequência, sejam 

criados 10 cópias deste ator.  

Vamos detalhar os blocos :  

 

 Quando clicar em : Este comando faz parte dos eventos, significa que quando alguém 

clicar na bandeira verde em um projeto do Scratch alguma ação será executada.   

 Esconda: Faz o objeto desaparecer da tela.  

 Repita: Repete um número de vezes os comandos que estão dentro do bloco.  

 Crie clone de este ator: No Scracth, usar clones é uma maneira fácil de criar vários 

objetos iguais sem ter que adicionar vários atores repetidamente.  

 

 

 

 

 



 

 

 

b) Bloco 2 

 

 

 

Este bloco garante que quando uma nova cópia do ator 1 for criada, esta cópia apareça na tela 

e se desloque constantemente em posições aleatórias.  

Vamos detalhar os blocos:  

 Quando eu começar como clone: É um comando do grupo dos controles, garante que 

quando um novo clone for criado, os comandos abaixo desse bloco deverão ser 

executados.  

 Mostre: Exibe um objeto oculto na tela. Em nosso caso, lembre-se que o morcego estava 

oculto.  

 Sempre: Garante que os comandos no interior desse bloco sejam repetidos até que o 

programa pare de executar.  

 Deslize por 1 seg até x, y: Esse comando garante que o ator deslize na tela até uma 

posição especificada.  

 Número Aleatório entre:  sorteia um número dentro dos limites informados.  Em nosso 

exemplo usamos -240 e 240 para o valor x e -178 e +178 para o valor y.  A tela do Scratch 

é formada por essas coordenadas. Sortear esses números garante que a cada execução 

desse comando o ator se desloque para uma posição sempre diferente.  

 

c) Bloco 3 

 

Este bloco cria a impressão que o ator Morcego está batendo as asas.  

Vamos detalhar os blocos: 

 Os dois primeiros blocos já foram descritos acima.  

 Espere: Este bloco faz o computador parar por um tempo muito pequeno para que seja 

mais fácil de ver a mudança da fantasia, executada pelo próximo bloco.  



 

 

 Próxima fantasia: Um ator, pode ter várias fantasias, ou seja, várias aparências 

diferentes.  Este bloco cada vez que executado exibe a próxima fantasia de um ator.  

 

d) Bloco 4 

 

 Este bloco garante que quando o ator for clicado ele desapareça do jogo tocando um 

som e adicionando 5 à variável pontos.  

 Detalhando os Blocos 

 Quando este ator for clicado: É um bloco do grupo dos eventos, um evento é 

basicamente a ocorrência de alguma coisa no jogo. Assim quando o ator for clicado os 

comandos abaixo desse bloco poderão ser executados.  

 Adicione a pontos 5: Este bloco de comando é uma operação com variáveis. 

Basicamente adiciona um número especificado ao local que deverá armazenar a 

pontuação do jogador. Chamamos este local de variável.   

 Para inserir este bloco de comando, antes você precisará criar a variável pontos.  Para 

isso, acesse Variáveis e clique em Criar uma variável. Informe o nome Pontos e clique 

em OK.  

 

 

 Toque o Som: Este bloco toca um som a cada vez que o morcego é clicado.  

 Apague este clone: Este comando elimina o clone que foi clicado.  

 

 

 

 



 

 

BRUXO 

 

 

Este bloco é responsável por fazer este ator aparecer após 20 segundos, informando a 

pontuação do jogador.  

Vamos detalhar os blocos: 

 Os blocos quando clicar em e esconda já foram detalhados anteriormente. 

 Espere até Cronômetro > 20 – Essa estrutura composta por três blocos é um tipo de 

condição, em que os comandos posteriores serão executados apenas quando o 

cronômetro for maior que vinte.  

 Diga: O comando diga faz o ator informar o que está escrito dentro do comando por um 

tempo especificado. Neste exemplo usamos texto juntamente com a variável pontos. 

 Pare Todos: Este comando encerra todos os comandos do game, incluindo comandos 

de outros atores.  

PALCO 

Assim como os atores, o palco também pode conter blocos de comandos. Em nosso exemplo, 

o palco é responsável por tocar uma música de fundo (Inserida no início deste tutorial) e zerar 

a variável pontos.  Assim, garantimos que a cada novo jogo o placar inicie em zero.  

 

 

 

Neste bloco, usamos o quando clicar em como evento para iniciar os comandos, em seguida 

usamos o mude ponto para 0 para zerar o placar e em seguida usamos um comando sempre 

para repetir o comando “Toque o som dance snare beat” até o fim.  


