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Atividades Desplugadas

Batalha 
antiviral
Vamos lá!
Os vírus são seres muito pequenos que podem entrar em nosso organismo e nos causar doenças 
de diversos tipos. Por isso, é necessário se proteger deles! Nessa atividade, você vai ter o desafio 
de derrotar um vírus, para evitar que ele se espalhe!

Escudo contra os vírus
Uma maneira de se proteger dos vírus que estão no ambiente e sobre as superfícies é limpá-
los bem e com frequência, usando sabão ou álcool em gel 70%. Assim, ninguém corre risco, se 
encostar neles. Lavar bem as mãos também é fundamental.

A batalha                                                                       
Para lutar contra a infecção de um vírus, você terá que limpar algumas superfícies. O jogo será 
parecido com o da batalha naval. Por isso, vamos apreender o conceito de coordenadas de um 
plano cartesiano, antes da partida.

Plano cartesiano é um conceito matemático que ajuda a definir a localização de determinados 
pontos no plano. Ele é composto por duas retas. O eixo horizontal (x) é o das abcissas e o eixo 
vertical (y) é o das ordenadas.

Para mostrar a localização de um ponto no plano, podemos demonstrar assim (1, -1), em que 
o primeiro número é sempre a localização no eixo x e o segundo a localização no eixo y. Veja a 
localização desse ponto (representada pela bolinha azul), no plano abaixo:
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Agora, a batalha pode começar! 
Passo 1
Chame mais uma pessoa para jogar com você.

Passo 2
Decidam, entre vocês, quem vai colocar o vírus no tabuleiro e quem vai tentar achá-lo, na primeira 
rodada. Assim que o vírus for encontrado, vocês irão revezar as posições para a segunda rodada, 
ou seja, quem colocou o vírus irá procurar, e quem procurou vai colocar.

Passo 3
Recortem os tabuleiros e o vírus. Cada jogador terá seu tabuleiro. Como podem perceber, o vírus 
ocupa 4 quadradinhos do tabuleiro. Então, quem tentar encontrar o vírus só vai livrar-se dele 
depois de acertar as 4 localizações.

Passo 4
Quem for esconder o vírus, deve posicioná-lo no seu tabuleiro sem que o outro jogador veja.

Passo 5
O jogador vai começar a arriscar as localizações. Veja o exemplo em que o jogador arriscou a 
posição 4 A.



BATALHA ANTIVIRAL

4 DESPLUGA AÍ!

Ele vai continuar arriscando e, quando acertar uma posição, os dois jogadores devem pintar o 
quadradinho referente, de vermelho, no seu próprio tabuleiro. Quando errar, devem pintá-lo 
de azul. Assim, ficará mais fácil identificar as 4 posições e contabilizar quantas tentativas foram 
feitas.

Passo 6
Assim que alguém completar os 4 quadradinhos correspondentes ao vírus, a partida encerra. 
Marquem o número de jogadas que foi necessário para o jogador acertar.

Passo 7
Invertam os papéis e joguem de novo! Vejam quantas jogadas foram necessárias para o segundo 
jogador acertar. Quem encontrar o vírus em menos jogadas, ganha!

 
 
RECORTE OS TABULEIROS E O VÍRUS:
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