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Atividades divertidas e off-line
com lógica de programação

T R E M  D A S
V A R I Á V E I S



2 DESPLUGA AÍ!

Atividades Desplugadas

Trem das 
variáveis
(Faixa etária: 5 a 7 anos)

Vamos lá!
Sabia que é possível entender um conceito muito importante de programação, ao imaginar 
um trem? É isso mesmo, nesta atividade, então, vamos construir um trem! Mas, para isso, você 
precisa conhecer o conceito de variáveis em computação.

Cada dado que entra e sai de um sistema precisa ser organizado. Assim, as informações ocupam 
um lugar específico na memória de um sistema. Uma variável consiste em um espaço reservado, 
na memória do computador, para guardar informações que serão utilizadas durante o código 
do programa, sendo que cada uma só pode carregar um tipo de informação. Por exemplo, uma 
variável de números, só pode carregar números, já uma variável de caracteres, só pode carregar 
letras ou símbolos.

Aqui, cada vagão do nosso trem vai representar uma variável diferente. Vamos botar a mão na 
massa, então?

Para montar o trem, nós vamos precisar dos seguintes materiais:

 ● 3 caixas de leite vazias (ou 3 copos de plástico)

 ● Papel colorido, para encapar as caixas de leite (opcional)

 ● Barbante (linha ou fio dental)

 ● Tesoura

 ● Cola (opcional)

 ● Canetinhas coloridas ou lápis de cor (opcional)

Caso não tenha exatamente esses materiais, eles podem ser adaptados por outros que você 
pode encontrar aí na sua casa. Agora, preste atenção no passo a passo para a construção do 
trem:
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Mãos à obra

Passo 1 
Corte o fundo das três caixas de leite, de maneira que elas formem uma pequena caixinha, sem 
tampa. Elas devem ficar assim:

Passo 2
Encape as caixinhas com o papel colorido e decore-as. Elas serão os nossos vagões.

Passo 3
Faça dois pequenos furos (em lados opostos) em cada caixinha. Eles serão usados para passar o 
barbante entre os vagões.

Passo 4
Passe o barbante pelos vagões e, em seguida, dê um nó em cada ponta do barbante, segurando 
o primeiro e o último vagão.
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Passo 5
O trem está pronto! O formato dele deve ficar como o da figura abaixo: 

Agora, nós vamos para a segunda parte, que é a organização do trem:

Passo 1:
Escreva uma das três palavras abaixo em cada vagão, com as canetinhas coloridas.

FRUTA

NOME 

QUANTIDADE

Passo 2
Recorte da folha (ANEXO), a fruta que você deseja transportar.

Passo 3
Depois, recorte o nome da fruta que você escolheu, da mesma folha.

Passo 4
Por último, recorte a quantidade de frutas que gostaria que o trem transportasse.

Passo 5
Agora, coloque cada um dos recortes no vagão certo. Lembre-se, os elementos de cada vagão 
devem representar a palavra que dá o nome para ele.

Pronto! Se você seguiu todos os passos com atenção, agora você tem um belo trem que pode 
transportar as três variáveis para o mercado da sua cidade! E se ele estiver bem organizado, vai 
ser muito fácil descarregar o trem, sem desorganizar os produtos. Bom trabalho!
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Anexo 
                                                      

MORANGO                      

KIWI

ABACAXI

Não tem impressora? Sem problemas! Desenhe as frutas, os números e os nomes. 

Depois recorte ;)
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