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Imagine um mundo onde tudo é possível!

Imagine um Mundo
3.0



Use estes cartões na ordem que preferir:

• Diga alguma coisa

• Faça um ator voar

• Vá para a direita e para a esquerda

• Vá para cima e para baixo

• Troque as Fantasias

• Deslize de um Lado para Outro

• Aumente e Encolha 

• Mude o Cenário

• Adicione Som

Cartões 
Imagine um Mundo

scratch.mit.edu Conjunto de 9 cartões



Dance Party!

Diga alguma coisa

Digite o que você quer que seu ator diga.
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Diga alguma coisa

PREPARE-SE

ADICIONE ESTE CÓDIGO

Ator 1

Escolha o ator que você quer que fale.

TESTE

Clique na bandeira verde para iniciar.

Ator 1

Digite o que você quer que seu ator diga.
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Pressione a tecla espaço para deslizar.

Faça um ator voar
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Faça um ator voar

PREPARE-SE

ADICIONE ESTE CÓDIGO

TESTE

Escolha um cenário.Butterfly 2Escolha um ator. Savanna

Pressione a tecla espaço para deslizar.

Butterfly 2
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Vá para a direita e 
para a esquerda

Pressione as setas do teclado para mover 
o ator para a direita e para a esquerda.
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Vá para a direita e para a esquerda

PREPARE-SE

ADICIONE ESTE CÓDIGO

TESTE

Escolha um cenário.Escolha um ator. Ben Playing Field

Ben

Use o sinal de menos para o ator se mover para a esquerda.

Pressione as setas para a direita e para a esquerda 
do teclado.

Adicione a x para mover seu ator de um lado para o outro.
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Vá para cima e 
para baixo

Pressione as setas do teclado para mover 
o ator para cima e para baixo.
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Vá para cima e para baixo

PREPARE-SE

ADICIONE ESTE CÓDIGO

TESTE

Escolha um cenário.Escolha um ator. Hedgehog Woods and Bench

Hedgehog

Use o sinal de menos para o ator se mover para baixo.

Pressione as setas para cima e para baixo do teclado.

Adicione a y para mover o ator para cima e para baixo.
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Troque as Fantasias

Faça um ator se mover quando você clicar nele.
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Troque as Fantasias

PREPARE-SE

ADICIONE ESTE CÓDIGO

Escolha um cenário.RoosterEscolha um ator. Blue Sky

TESTE

WizardRooster

Clique no seu ator.

Escolha uma fantasia.

Escolha outra fantasia.
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Deslize de um Lado 
para Outro

Faça um ator deslizar
de um ponto a outro
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Deslize de um Lado para Outro

PREPARE-SE

ADICIONE ESTE CÓDIGO

Earth

TESTE

DICA
Quando você move um ator, é possível ver os valores 
atualizados de x e y.

x é a posição no palco da esquerda para a direita.  
y é a posição no palco de cima para baixo.

Escolha um cenário.EarthEscolha um ator. Stars

Determine a posição inicial. 

Defina o ponto final.

Clique na bandeira verde para iniciar.
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Aumente e Encolha
Faça um ator mudar de tamanho quando 

você clicar nele.
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Aumente e Encolha

PREPARE-SE

Escolha um cenário. Escolha um ator.Theater 2 Drums Tabla

Wizard

TESTE

ADICIONE ESTE CÓDIGO

Drums Tabla

Clique no seu ator.

Use um número maior 
para aumentá-lo.

Digite 100 para 
retornar ao 
tamanho original.
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Mude o Cenário

Mude as cenas alternando os cenários.
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Create a Story

TESTE

ADICIONE ESTE CÓDIGO

PREPARE-SE

Clique na bandeira verde para começar.

Escolha um cenário
para começar.

Escolha o segundo
cenário.

Digite o que você quer 
que seu ator diga.

Escolha um ator.Escolha dois cenários.

MetroSavanna

Mostra o personagem
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Mude o Cenário

Avery

Avery
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Adicione sua voz ou outros sons 
no seu projeto.
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Adicione Som



PREPARE-SE

Escolha um ator. Champ99

Para gravar a sua voz ou outros 
sons, clique no botão vermelho. 

 
Se não for possível fazer uma 

gravação com o seu dispositivo, 
você poderá escolher um som.

Clique na guia Sons. 

Escolha a opção 
Gravar no menu.

Ou clique aqui e 
escolha um som  
da biblioteca.
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Adicione Som

Selecione seu som.

TESTE

ADICIONE ESTE CÓDIGO

Clique na guia 
Código.

Digite o que 
você quer que 
seu ator diga.

Clique na bandeira verde para iniciar.


