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

Estrutura de 
repetição
(Faixa etária: 6 a 10 anos)

Rotina – uma estrutura de repetição
Acordar, ir ao banheiro, escovar os dentes, pentear o cabelo, trocar de roupa. É muito provável 
que você siga essas etapas todos os dias e, por isso, certamente esses hábitos fazem parte da 
sua rotina. 

E sabe por que é importante você criar atividades fixas para o seu dia a dia? Determinar as suas 
principais tarefas de um período pode criar um ambiente mais saudável, já que você tem horário 
para realizar as atividades básicas, como acordar e se alimentar, por exemplo. Isso pode fazer 
você se sentir mais confortável e confiante, já que o seu dia está planejado.

Por isso, tente sempre manter uma rotina, mesmo que esteja de férias!

Rotina e loop
Em programação, existe um conceito que lembra muito a rotina, que é o loop. Essa estrutura 
de repetição permite executar, mais de uma vez, um mesmo comando (ou comandos), em um 
sistema. 

Sabendo disso, que tal criar comandos para os seus dias?

Construa uma rotina
Sua tarefa, agora, será construir uma lista de atividades que precisa fazer diariamente e determinar 
os horários em que deverá realizá-las.
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Materiais necessários
 ● Folhas de papel em branco

 ● Lápis de cor

 ● Fita adesiva

 ● Caneta colorida ou lápis

Hora de construir
Com o material separado, vamos para as instruções:

Passo 1
Liste, em uma folha de papel, as tarefas que você faz todos os dias, como acordar, escovar os 
dentes, almoçar, e tomar banho, por exemplo.

Passo 2
Acrescente a essa lista aquelas tarefas que você não faz todo dia, mas sabe que é importante 
estar na sua rotina, como ler, por exemplo. 

Passo 3
Estabeleça uma ordem entre as tarefas. O que você faz antes, e o que você faz depois? O que 
você faria primeiro?

Passo 4
Depois de pensar sobre sua rotina, selecione as 6 das tarefas que você colocou na lista anterior 
e acha mais importantes. Agora, em uma outra folha de papel, faça como a lista abaixo: desenhe 
um símbolo que representa a sua tarefa e determine o horário que vai realizá-la. A imagem 
abaixo é uma inspiração para você. Faça os desenhos como a sua criatividade mandar!
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Passo 5
Depois que a sua lista estiver pronta, cole-a em algum lugar do seu quarto que você veja todos os 
dias. Pode ser na porta do guarda-roupa ou na escrivaninha, por exemplo.

Perceba que você não vai precisar escrever essas informações todo dia, afinal, essas atividades 
repetirão. Em um programa, os comandos determinados pelo loop são executados mais de uma 
vez, sem ser necessário escrevê-los de novo. 

Assim fica fácil aprender programação, não é mesmo? Para continuar aprendendo ainda mais, 
nunca deixe os estudos fora do seu loop!
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