Resolução da atividade principal - MAT5_15GEO 02

Agora cada um desenhará em seu tabuleiro 5 hidroaviões, 4 submarinos, 3
cruzados, 2 encouraçados e 1 porta-aviões. É importante que seu colega
não veja seu tabuleiro!

Como se trata de uma atividade aberta não é possível atribuir uma resolução
única. Fique atento a alguns pontos durante o jogo:
● Dispôs a quantidade correta de navios e se o formato deles condizem a
cada peça do jogo Batalha Naval;
● Observe durante o jogo como cada aluno localizou os navios. Se todos
estavam dizendo uma letra (abscissa) e um número (ordenada) nesta
ordem.
● Verifique se o aluno aguarda o oponente para efetuar sua jogada e se
está anotando o tiro adequadamente em seu tabuleiro.
Após o jogo você pode solicitar ao aluno fazer o registro escrito da atividade.
Uma possível produção pode ser:
Hoje a professora trouxe um jogo chamado Batalha Naval para jogarmos na classe.
Eu fiz dupla com a Bianca que é minha melhor amiga. Primeiro nós tivemos que
colocar nossos navios no tabuleiro quadriculado. Tive que prestar atenção em
quantos quadradinhos tinha cada um e no formato deles. A Bianca não podia ver
meus navios nem eu podia ver os dela. Depois tiramos par ou ímpar para ver quem
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começava a jogar. Ela ganhou e começou a brincadeira. Pra jogar temos que dizer
uma letra de uma coluna e depois um número de uma linha para tentar acertar os
navios uns dos outros. Quem acertar todos os navios primeiros do colega vence o
jogo. Se alguém acerta o tiro temos que falar qual tipo de navio ele acertou. Desta
forma fica mais fácil fazer a próxima jogada. Tive que prestar atenção nos
quadradinhos que joguei para não jogar de novo no mesmo. Fui marcando com o
lápis vermelho pra não me confundir. Como descobri todos os navios da bianca eu
ganhei o jogo. No final da aula a professora disse que o jogo da Batalha Naval é
parecido com o Plano Cartesiano. Os dois tem uma reta horizontal e uma reta
vertical para acharmos os pontos nele. Eu queria brincar mais!
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