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Atividade para o Ramo: Lobinho, Escoteiro e Sênior 

Batalha Naval 

 
Informações: 
Duração: 30 min 

Local: descentralizado, por distrito ou por unidade escoteira local 

Participantes: mínimo 2 

Atividade Online: (X) SIM   (    ) NÃO 

 

Materiais Necessários:  
Planilha online com a quadrícula de batalha naval montada e com os desenhos das 

embarcações. 

Código Fonético Internacional 

Código Morse (variação) 

 

Áreas de Desenvolvimento: 
Essa atividade contribui para aquisição de competências nas seguintes áreas de 

desenvolvimento: intelectual 

Especialidade de Fiscalização de Pátio de Aeródromo, item 8. Demonstrar que sabe utilizar o 

alfabeto fonético internacional. 

Especialidade de Radioescuta, item 5. Interpretar pelo menos 5 (cinco) expressões do Código 

Q, 5 (cinco) letras do Código Fonético Internacional e 5 (cinco) letras do Código Morse, 

ouvidas em transmissões. 

 

Desenvolvimento da Atividade 
Atualmente por conta do distanciamento social temos nos comunicados muito por meio 

eletrônico. Muitas vezes não conseguimos ser claros ao transmitir letras e números. Assim para 

facilitar a transmissão de informações sugerimos o aprendizado do Código Fonético Internacional. 

 

Através do Código Fonético Internacional, cada jovem ao seu turno irá transmitir as informações 

do jogo. 

 

Jogo de batalha Naval, a cada jogada os jovens vão falar o objetivo do ataque em alfabeto fonético 

(exemplo: quero atacar em Bravo 8), seguindo as rodadas. 
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A batalha pode ser executada entre dois jovens, entre equipes. Podendo até ser criado um 

campeonato. 

 

CONHECENDO AS REGRAS DA BATALHA NAVAL: 

Batalha naval é um jogo de tabuleiro de dois jogadores, no qual os jogadores têm de adivinhar 

em que quadrados estão as embarcações do oponente. 

 

O jogo original é jogado em duas grades para cada jogador — uma que representa a disposição 

dos barcos do jogador, e outra que representa a do oponente. As grades são tipicamente 

quadradas, estando identificadas na horizontal por números e na vertical por letras. Em cada 

grade o jogador coloca as suas embarcações e registra os tiros do oponente. 

 

Antes do início do jogo, cada jogador coloca as suas embarcações nos quadros, alinhados 

horizontalmente ou verticalmente. O número de navios permitidos é igual para ambos jogadores 

e os navios não podem se sobrepor. 

 

Após as embarcações terem sido posicionadas o jogo continua numa série de turnos. Em cada 

turno, um jogador diz um quadrado, o qual é identificado pela letra e número, na grade do 

oponente, se houver um navio nesse quadrado, é colocada uma marca vermelha, senão houver é 

colocada uma marca branca. 

 

Os tipos de navios são: porta-aviões (cinco quadrados), navios-tanque (quatro quadrados), 

contratorpedeiros (três quadrados) e submarinos (dois quadrados). Vale notar que os quadrados 

que compõem um navio devem estar conectados e em fila reta. Numa das variações deste jogo, 

as grades são de dimensão 10x10, e o número de navios são: 1, 2, 3 e 4 respectivamente. 

 

Em anexo dois modelos de grade. 

 

Variações 
Pode ser feito presencial com o uso de rádio e quadrículas impressas, quando for possível. 

No lugar do Código Fonético Internacional usar o Código Morse. 

 

Dicas 

O ideal é disponibilizar uma planilha individual para cada equipe montar o seu jogo e uma geral 

compartilhada para acontecer os ataques. O escoteiro é leal e sabemos que os jovens avisarão 

quando forem atingidos. 

 

Em anexo um caça-palavras para buscar as palavras que representam as letras e assim ajudar a 

memorizar. 
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ANEXOS: 

Modelo 1 

(EXEMPLO) 

 

Modelo 2 
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O CÓDIGO FONÉTICO INTERNACIONAL 
 

O Código Fonético Internacional foi criado pela ICAO (International Civil Aviation 

Organization) e seu emprego é muito comum entre os que utilizam a radiocomunicação: 

militares, órgãos de segurança, aviação, navegação e nós, os Radioamadores. 

É uma importante convenção que serve para aumentar a capacidade de se comunicar entre 

diferentes idiomas que também garante maior clareza nos comunicados em que é necessário 

soletrar nomes, lugares, coordenadas e outras informações que podem ser muito 

importantes em caso de emergências. 

O Código nada mais é do que a atribuição de uma palavra que corresponde a uma letra do 

alfabeto. Foram escolhidas palavras em diversos idiomas, que são mais conhecidas 

internacionalmente. O uso do Código Fonético Internacional é regulamentado pelo Art. 43 do 

Anexo à Resolução 449 da ANATEL: 

“Poderão ser utilizados, nos comunicados entre radioamadores, o Código Q (Séries QRA a 

QUZ) e o Código Fonético Internacional”. 

Confira: 
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Para os números também a convenção é utilizar o idioma inglês nas 

comunicações, já que é o idioma mais utilizado comunicações internacionais. A 

pronúncia foi adaptada para o idioma português: 

 

 
 

Caça-Palavras 

Letra Palavra Pronúncia Letra Palavra Pronúncia

A Alfa ÁL FA N November NO VEM BER

B Bravo BRÁ VÔU O Oscar ÓS CAR

C Charlie XÁR LI P Papa PÁ PÁ

D Delta DÉU TA Q Quebec CUI BÉC

E Echo É COU R Romeo ^RO MEO

F Foxtrot FÓC STRÓT S Sierra SIÉ ^RA

G Golf GÔ UF T Tango TÉN GO

H Hotel RÔU TÉL U Uniform IÚ NI FÓRM

I India ÍN DIA V Victor VIC TO^R

J Juliett JIÚ LIÉT W Whiskey UÍS QUEI

K Kilo QUÍ LOU X X-ray ÉCS ^REI

L Lima LÍ MA Y Yankee IÁN QUII

M Mike MÁ IC Z Zulu ZÚ LÚ
Adaptado por Hamzo, S.T. - PY2OP de ICAO, 2001: Aeronautical Mobile Communications Panel

3

4

Palavra Pronúncia

0

1

2

NÁ IN
Adaptado por Hamzo, S.T. - PY2OP de ICAO, 2001: Aeronautical Mobile Communications Panel

Five

Six

Seven

Eight

Nine

5

6

7

8

9

FÁ IV

SÍCS

SÉ VEN

ÊIT

ZÍ ^RO

UÓN

TXIÚ

T^RI

FÓ UR

Zero

One

Two

Three

Four

Número
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REPRESENTAÇÃO DO CÓDIGO MORSE 

 

 
 
O Código Morse é um sistema de representação de letras, algarismos e sinais de pontuação 
através de um sinal codificado enviado de modo intermitente através de SONS Longos e 
Curtos. Foi desenvolvido por Samuel Morse em 1835, criador do telégrafo elétrico, dispositivo 
que utiliza correntes elétricas para controlar eletroímãs que atuam na emissão e na recepção 
de sinais. Uma mensagem codificada em Morse pode ser transmitida de várias maneiras em 
pulsos (ou tons) curtos e longos. Ao visualizar um ponto, diga ou pense “Di”. Da mesma forma, 
ao visualizar um traço, não diga ou pense “traço”, mas pense ou diga em voz alta “daá”.  
 
Por exemplo, uma dica para a letra L : vem cá Lili: Di daá Di Di 
 
OU então a letra F: diga “esse é o éfe” : Di Di daá Di 
 
Crie suas próprias frases e divirta-se até com sons das buzinas que ouvir na rua. 
 
Antes de se preocupar com transmitir é mais importante começar a lidar com o código morse 
apenas ouvindo. 
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