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Atividades divertidas e off-line
com lógica de programação

A S  V A R I Á V E I S
D A  M I N H A  C A S A



2 DESPLUGA AÍ!

Atividades Desplugadas

As variáveis 
da minha casa
(Faixa etária: a partir de 5 anos)

Vamos lá!
Que tal aproveitar para conhecer melhor cada cômodo da sua casa e aprender um conceito muito 
importante de programação, ao mesmo tempo? Essa será a sua tarefa, na atividade de hoje.

Variável local e global
Antes de sair explorando a casa e observando o que existe em cada ambiente, vamos entender 
primeiro o que são variáveis locais e globais. 

Variáveis são espaços reservados, na memória do computador, que guardam informações que 
serão utilizadas por um programa. 

Nesse sentido, as variáveis locais só podem ser utilizadas em um local específico do programa, já 
as globais podem ser usadas em vários lugares.

Para entender melhor, vamos usar os elementos que você pode encontrar na sua casa. Por 
exemplo, a janela você pode encontrar no banheiro, na sala, ou no quarto. Então, ela seria uma 
variável global. Já a sua cama, você só encontra no quarto, então, ela seria uma variável local. 

O jogo
Com os conceitos entendidos, vamos para a diversão.

Materiais
 ● 1 folha de caderno

 ● 1 lápis ou caneta

 ● Cronômetro (pode ser do celular)
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Passo 1
Chame uma ou mais pessoas para realizar essa atividade com você. Escolham os cômodos da 
casa que irão utilizar, para encontrar objetos. 

Passo 2
Em seguida, cada pessoa deve pegar uma folha de caderno e desenhar uma tabela semelhante a 
essa abaixo, com os cômodos escolhidos:

Sala Quarto Cozinha Banheiro

Passo 3
Dividam-se entre os cômodos para começar o jogo. Usem o cronômetro para contar 2 minutos. 
Durante o tempo que permanecerem nesse ambiente, marquem na tabela que criaram os 
objetos que encontraram, em cada cômodo.

Passo 4
Terminados os 2 minutos, troquem de cômodo e marquem mais 2 minutos para acrescentarem 
os objetos na tabela.

Passo 5
Repitam os processos acima, até que acabem os ambientes que vocês elegeram para a partida.

Passo 6 
Assim que terminarem, em outra folha de caderno, desenhem a tabela abaixo:

Variáveis Locais Variáveis Globais
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Agora, dividam os objetos que encontraram nos cômodos entre variáveis locais e globais. 
Lembrem-se: os objetos que podem estar em mais de um lugar da casa são globais, e aqueles 
que podem estar em somente um ambiente da casa são os locais.

Terminada a partida, contem e analisem se os objetos marcados como variáveis locais está 
correto, e façam o mesmo com as variáveis globais. Quem tiver o maior número de objetos na 
lista, vence!

Viu só que jeito divertido de aprender um pouco de programação? Então, não deixe de fazer as 
suas atividades!
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