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Atividades divertidas e off-line
com lógica de programação

C O N S T R U I N D O
C E N Á R I O



2 DESPLUGA AÍ!

Atividades Desplugadas

Construindo 
cenário
(Faixa etária: a partir de 7 anos)

Vamos lá!
Você já reparou que qualquer game que você conhece é composto por um cenário, em que as 
principais ações dos jogadores acontecem?

Que tal conhecer um pouco mais sobre esses cenários e construir o seu, em seguida? Essa será 
a sua tarefa, nessa atividade.
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Tiles
O cenário acima é do jogo Minecraft. Observe-o por algum tempo e perceba quais são os 
elementos que fazem parte dele.

É possível que você tenha observado que o chão apresenta uma parte de concreto, outra de 
grama e até algumas flores. Também existe uma casa nesse cenário. Ela é composta por um 
telhado de madeira, por tijolos e algumas partes de pedra. 

Nesse sentido, a grama, os tijolos, as pedras e as flores são os tiles desse cenário, ou seja, os 
elementos que compõem esse ambiente. Os tiles são bastante utilizados em algumas ferramentas 
de desenvolvimento de games. 

Tileset
Cada pequena parte desses elementos forma um tileset completo (conjunto de tiles), e pode 
ajudar a compor o cenário final.

Colagem
Agora que você já aprendeu a teoria, que tal usar a colagem para desenvolver o seu cenário?

A colagem é uma técnica de artes que consiste em colar, em uma folha de papel ou em outra 
superfície, duas ou mais imagens diferentes para compor uma mesma figura. Para isso, são 
usados recortes de papel de cores e texturas variadas.

Abaixo, veja alguns exemplos de colagem:
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Agora é hora de criar a sua!
Materiais necessários:

 ● Jornais e revistas, para recortar

 ● Tesoura

 ● Cola

 ● Folhas sulfite

 ● Lápis 

 ● Borracha

Instruções
Primeiro, desenhe, em uma folha sulfite, um cenário que você imagina para um game. Depois, 
pegue os jornais e revistas que você separou, recorte e cole alguns dos elementos que poderiam 
fazer parte desse cenário. 

Use sua criatividade para criar os tiles (a grama, o céu, os obstáculos, o concreto ou tijolo, por 
exemplo) para o cenário que você planejou.

Dica de ouro: você pode se inspirar no seu game favorito para criar o ambiente!

Referências - imagens
Pág. 3:

https://pixabay.com/pt/illustrations/rel%C3%B3gios-fundo-papel-textura-1424691/

https://br.freepik.com/fotos-gratis/colagem-com-formas-de-posicao-da-boca_6445181.htm#page=1&query=%20collage&position=2

https://pixabay.com/pt/illustrations/flores-%C3%A1rvore-harmonia-harmonioso-2731337/
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