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Atividades divertidas e off-line
com lógica de programação
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Atividades Desplugadas

Algoritmo

Vamos lá!
Você sabe o que são e para que servem os algoritmos? Caso não saiba, hoje você aprenderá um 
pouco sobre eles, nesta atividade desplugada.

 Podemos usar algoritmos para descrever coisas que as pessoas fazem o tempo todo, como, por 
exemplo, uma receita de bolo ou uma lista de tudo o que você faz para chegar até a escola. Mas 
o que é, exatamente, um algoritmo?

Na programação, um algoritmo é um procedimento que permite que o computador solucione 
um problema. Outra maneira de descrevê-lo é pensar nele como uma sequência de instruções, 
que não dá espaço para  interpretações. Isso quer dizer que independente de quantas vezes o 
computador realizar o mesmo algoritmo, ele o fará da mesma forma e obterá o mesmo resultado.

Referência: http://bit.ly/lego-ava123

Na desplugada de hoje, você deve  seguir as instruções de um algoritmo para criar um origami. 
Porém, o que resultará dele, você só descobrirá no final! Vamos lá? Pegue uma folha e mãos à 
obra!

1. Recorte um quadrado de papel

2. Dobre-o na metade, juntando as duas pontas opostas, formando um triângulo

3. Dobre-o, novamente, na metade, formando um triângulo menor

4. Agora, desfaça as duas dobras feitas até o momento

5. Dobre duas pontas opostas do quadrado até o centro dele (as pontas devem encostar 
em uma das diagonais formadas pelas dobraduras anteriores)  

6. Vire o papel para que essas dobras fiquem viradas para baixo 

7. Dobre as outras duas pontas que ficaram sobrando, da mesma forma, mas do outro 
lado do papel

8. Pegue as duas pontas contrárias do quadrado (não importa o lado) e dobre-as até o 
centro dele

9. Vire ao contrário, novamente, para que essas últimas dobras fiquem viradas para baixo
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10. Pegue as duas pontas restantes e dobre-as da mesma forma do passo anterior. 

11. As quatro últimas dobras foram feitas apenas para formar um vinco (marquinha no 
papel). Então, desfaça a última dobra, coloque o dedo no vão da folha dobrada, (por 
dentro da dobra, embaixo da marca quadradinha), e arraste o dedo para a direita, 
levando a ponta para o centro e o quadradinho para a direita. Faça o mesmo com a 
outra ponta.

12. Vire a montagem do outro lado, abra a última ponta dobrada desse lado e repita o 
passo anterior, levando o dedo, desta vez, para a esquerda. Faça o mesmo com a outra 
ponta desse lado. Seu cata-vento estará pronto!

Caso não tenha obtido êxito na montagem, assista ao vídeo disponível no link: 

https://youtu.be/HKyJUv0_duc

Agora que terminou  a montagem do  origami, perceba que, o que você fez aqui foi a mesma 
coisa que um computador faz. O computador sempre vai ler  um algoritmo da forma que lhe 
é apresentado. Então, caso haja alguma instrução errada ou com duplo sentido, ele vai ler o 
algoritmo de forma completamente diferente da qual imaginamos. Por isso, é importante que as 
instruções sejam claras.

Desafio
Crie o seu próprio algoritmo de origami (um avião de papel, por exemplo) e desafie um amigo ou 
familiar a montá-lo! 
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