
 
 

Flappy Bird 

Na Aula de hoje vamos criar uma releitura do game Flappy Bird.  Para isso, faça o download do 

arquivo “Canos”, disponível na área restrita do site da ClassCode. Em seguida, adicione uma das 

imagens como ator e as outras como fantasia. Observe que este ator tem quatro fantasias.  

 

 

 

Na biblioteca de atores, escolha um ator para ser o personagem principal e um plano de fundo 

para o game.  

 

 

 



 
 

 

 

Ator Canos 

 

 

 

O primeiro grupo de blocos tem a responsabilidade de fazer o ator principal desaparecer e ir 

para a posição inicial no jogo. Em seguida um laço de repetição cria clones infinitos a cada 1.5 

segundos.  Isso acontece quando o jogo iniciar.  

O segundo grupo de blocos tem a responsabilidade de fazer o clone do ator aparecer com uma 

fantasia aleatória e se deslocar para a esquerda 5 passos. Quando o ator tocar na borda, ou seja, 

ter posição X menor que -240 o placar é adicionado em 10 pontos e o clone é excluído. Isso 

acontece sempre que um clone for criado.  

 

 

 

 



 

 

Ator Scratch 

 

 

 

O primeiro conjunto de blocos tem como função zerar o placar e posicionar o Scratch na posição 

inicial, em seguida um laço de repetição verifica a todo momento se o ator está tocando no ator 

“Canos”, caso esteja o jogo é parado.  

O segundo conjunto de blocos tem função de verificar se o mouse está pressionado, quando isso 

for verdade a posição y é adicionada em 10, caso contrário é subtraída em 5. Isso garante a 

impressão de que o ator está voando toda a vez que o mouse for pressionado.  

 

Atividade Extra 

Agora que você já conhece uma possível implementação para um game no estilo “Flappy Bird”, 

crie a sua própria releitura escolhendo os seus personagens preferidos da internet ou 

desenhando um novo ator.  


