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

Estátua 
condicional
(Faixa etária: a partir de 5 anos)

Estátua!

Certamente você já brincou de ficar parado, em uma competição com seus amigos, para ver 
quem conseguia ficar sem se mexer por mais tempo. Nesta atividade, você vai brincar de estátua 
também, além de aprender sobre estruturas condicionais, um conceito muito utilizado em 
programação.

Estrutura condicional
Uma estrutura condicional executa um comando ou mais comandos se a condição apresentada 
for verdadeira. Se a condição for falsa, a estrutura pode ser finalizada, sem executar o(s) 
comando(s), ou, senão executar um ou mais comandos diferentes.

Estátua condicional
Mas o que esse conceito tem a ver com o jogo de estátua? Vamos para as regras que você vai 
entender.



ESTÁTUA CONDICIONAL
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Instruções
1. Reúna as pessoas da sua casa. É possível brincar a partir de 2 pessoas.

2. Uma pessoa será responsável por dar os comandos. Essa pessoa colocará uma música 
para tocar e os jogadores deverão dançar.

3. Aquele que dará o comando deve parar a música em um momento da sua escolha.

4. Assim que a música parar, os participantes devem ficar como estátuas, não podem se 
mexer.

5. Assim que a música for pausada, a pessoa responsável pelos comandos deve escolher 
dizer o número 1, 2, ou não dizer nada, considerando a estrutura condicional abaixo:

         - SE for dito: 1

                  ENTÃO: as estátuas devem pular como se estivessem pulando corda

         - SENÃO, SE for dito: 2

                  ENTÃO: as estátuas devem agachar

         - SE NÃO for dito nada, as estátuas devem permanecer imóveis, até a música voltar a 
tocar

6. Depois de ver quem acertou e quem errou, ou quem se mexeu, a música deve ser 
ligada novamente e a partida se repete.

O jogo
Se um jogador errar (por exemplo, agachar quando for dito 1 ou pular quando for dito 2), ele sai 
da partida. Se ele não permanecer parado nos momentos determinados, também perde. Ganha 
quem ficar até o final.

Se estiverem jogando em dois: assim que o jogador errar a ação, ele deve trocar de lugar com 
quem deu as instruções. Aproveite essa atividade para se exercitar e trabalhar, ainda mais, o seu 
raciocínio!
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