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

Biblioteca

(Faixa etária: 7 ou mais)

Vamos lá!
Já pensou em ser cientista e descobrir uma vacina para uma doença que está ameaçando o 
planeta? Deve ser gratificante poder contribuir dessa maneira com todas as pessoas do mundo! 
Mas até chegar lá, é necessário dar alguns passos e, inclusive, estudar bastante. Nesta atividade, 
você vai, além de saber mais sobre vacina, aprender a organizar uma biblioteca utilizando alguns 
conceitos de programação.

Vacina
As vacinas são substâncias muito importantes porque fazem nosso corpo produzir defesas 
contra determinadas doenças. Para produzir as vacinas é necessário muito estudo, empenho 
e pesquisa. Então, você deve imaginar que é preciso buscar muitas informações em livros, e 
certamente visitas a bibliotecas físicas, ou mesmo digitais, são frequentes.

Para otimizar a busca pelo livro certo, a biblioteca precisa estar organizada. E a programação 
pode ajudar a colocar tudo no lugar, facilitando muito a busca. 

Classe, objeto e atributo
As classes, em programação, permitem armazenar alguns métodos e propriedades dentro delas. 
Para ficar mais fácil de entender, imagine uma biblioteca. Você pode encontrar nela: ‘Artigos’, 
‘Livros’ e ‘Revistas’. Essas são as classes. 

Para organizar melhor a classe ‘Livros’, por exemplo, você pode atribuir as seguintes categorias: 
‘Didático’ e ‘Literatura’. Em programação, essas duas últimas categorias seriam um ‘Atributo’ 
que pertence à classe ‘Livros’. Quando um livro é fabricado, seria como instanciar/criar um 
objeto, que no caso seria um livro, com as características definidas pelos atributos, por exemplo, 
didático.
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Organização da biblioteca
Agora que você já aprendeu um pouco sobre programação, que tal ir para a parte prática dessa 
atividade?

Materiais necessários:
 ● 6 livros que você tiver em casa (separe tanto os que você usa para estudar as matérias 

do colégio, quanto os de literatura)

 ● 1 caixa de papelão grande (ou outro tipo de caixa que permita guardar livros)

 ● Papelão (ou qualquer objeto de papel duro)

 ● Canetinhas coloridas

 ● Fita adesiva (ou cola)

 ● Tesoura

Com o material preparado, você já pode começar!

Hora de Organizar

Passo 1
Entre os livros que você separou para essa atividade, faça uma pilha com aqueles que você usa 
para estudar as disciplinas da escola, e uma outra com histórias/narrativas – livros de literatura.
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Passo 2
Recorte dois retângulos de papelão (com a caixa de sapato, por exemplo), para fazer duas 
plaquinhas (não muito grandes). Escreva, em um deles: Didáticos e, no outro retângulo, 
Literatura.

Passo 3
Coloque, com cola ou fita adesiva, cada uma das plaquinhas que você montou em um dos lados 
da caixa (uma plaquinha fica do lado esquerdo e, a outra, do lado direito).



BIBLIOTECA

5 DESPLUGA AÍ!

Passo 4
Coloque os livros que você usa para estudar as matérias do colégio no lugar reservado para livros 
didáticos e, os livros de literatura, no lugar destinado para eles.

Pronto, agora você tem os ‘Objetos’, ordenados por ‘Atributos’ dessa ‘Classe’. Assim, seus livros 
estão mais organizados e você vai poder encontrá-los mais facilmente. Viu só como a programação 
é importante para uma biblioteca e para otimizar pesquisas? Então, continue sempre estudando!
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