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TECNOLOGI AS D A INFO RM AÇ ÃO  E D A COM UNI C AÇ ÃO  
 

O Jogo do Galo - Scratch 
  

Neste exercício vamos construir o conhecido 

jogo do galo com o Scratch. 

Devemos sempre pensar que tudo que 

acontecer no jogo tem de ser programado. 

 

1. Para começarmos a construir esta atividade, 

devemos colocar uma imagem de fundo (cenário), 

com grelhas, para de seguida desenharmos as duas 

linhas horizontais e as duas linhas verticais. 
 

 

2. Agora vamos eliminar o ator predefinido e vamos desenhar as três possibilidades 

que podem acontecer em cada uma das 9 células/quadrículas do jogo. 

Recorda, no início o tabuleiro/quadriculas devem estar vazias (em branco), depois 

poderá aparecer um X ou um O.  

Portanto, temos de ter em cada ator 3 trajes (branco, X, O). 

 
  

 

3. Depois de criado o primeiro ator, vamos duplicar o mesmo até termos um total de 9 atores. 

Vamos copiando os atores e vamos posicionando os mesmos de forma a termos as 9 quadriculas todas 

ocupadas com um ator, como na figura. 

 
 

4. Agora, vamos começar por colocar o código no primeiro ator. 

Vamos criar a variável joga e 9 variáveis, q1, q2, q3, q4, q5, q6, 

q7, q8 e q9. 
 

Neste momento vamos considerar que o primeiro a jogar será 

sempre o X. 
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5. Quando se criam as variáveis deverás ter algo semelhante à imagem da esquerda e deves colocar 

também o código que aparece na imagem da direita a seguir ao código da página anterior. 

 

 

 
Copias este código para cada um dos outros atores, e não te esqueças que deves mudar a variável q1, para 

q2, q3, etc, de acordo com a quadricula em causa. 

 

6. Finalmente, o jogo deverá terminar 

quando acontecer uma sequência de 

X ou O, na horizontal, na vertical ou 

na diagonal. 

 

Para isso devem acrescentar o 

seguinte código, que vai verificar 

quem ganhou, e este código não 

precisa de ser repetido nos outros 

atores. 

 

 
 

No final envia para o MOODLE. 

Bom trabalho. 

 


