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BATALHA NAVAL 

 

MATERIAL NECESSÁRIO 

 1 folha contendo os tabuleiros “meu jogo” e “jogo do adversário”, como 

na ficha que você levou para casa. 

 Canetas de cores diferentes (uma azul para água e outra da cor que 

preferir). 

 

OBJETIVO 

 O objetivo do jogo é afundar todos os navios do adversário. Para isso, 

cada jogador realiza um disparo, na sua vez. 

 

PREPARAÇÃO DO JOGO 

 

 Cada jogador distribui seus navios pelo tabuleiro. Isso é feito marcando, 

na tabela intitulada "seu jogo", os quadradinhos referentes aos seus 

navios conforme indicado abaixo. Os navios podem ser desenhados na 

direção vertical ou horizontal. 

 

 O jogador não deve revelar ao oponente a localização de seus navios. 

 

 Navios - Cada jogador possui 5 navios:  

o Destroier (2 quadradinhos),  

o Submarino (3 quadradinhos cada um)  

o Cruzador (3 quadradinhos),  

o Encouraçado (4 quadradinhos) 

o Porta-aviões (5 quadradinhos). 
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NÚMERO DE JOGADORES 

 2 ou mais. 

 

COMO JOGAR: 

 

 Cada jogador, na sua vez de jogar, seguirá o seguinte procedimento:  

1.Disparará um tiro, indicando as coordenadas do alvo, falando o número da 

linha e a letra da coluna que define a posição que quer acertar. 

Por exemplo: (A-1), (B-7) (C-9) 

 

2. Para que os jogadores tenham o controle dos tiros disparados deverão 

marcar cada um deles em sua tabela: 

* Os tiros do adversário na tabela intitulada "seu jogo", e assim saber se ele 

está conseguindo (ou não) encontrar os seus navios. 

* Os tiros que disparar na tabela intitulada “jogo do adversário” para poder 

planejar suas estratégias de ataque. 

 

3. Após cada um dos tiros, o oponente avisará se o colega acertou um navio ou 

atirou na água. Não é preciso avisar qual o navio foi atingido. Esse aviso só 

acontecerá quando o navio for afundado. 

 

4.Um navio é afundado quando todas as casas que formam esse navio forem 

atingidas. 

 

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES:  

 

 Cada jogador tem direito a apenas um tiro por vez. 

 

 

BOM DIVERTIMENTO! 


