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PLANO DE CURSO 

 

DADOS DE IDENTIFICAÇÃO 
 

Oficina: Batalha Naval – Métodos de Busca 

Professor(a):  
Ewerton Henning Souto Raposo 
Thiago Luiz Luna de Lima 
Yugo Manguera de Alencar 

E-mail:  
ewerton.raposo@dce.ufpb.br 
thiago.luna@dce.ufpb.br 
yugopb@gmail.com 

Número de auxiliares: 5 Número de participantes: 27 

Carga Horária: 1h Data: 13/08/2011 

 

OBJETIVO GERAL DA OFICINA 
 

Apresentar os alunos alguns conceitos de tentar faze-los entender as diferentes formas de busca 
realizada pelo computador, demonstrando como elas se diferem entre si. 

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
 

 Conteúdo 1: Busca Linear; 
 Conteúdo 2: Busca Binária; 

 

 

ROTEIROS DAS AULAS 
 

Número - AULA : 01 Duração da aula: 1h 

Objetivo da Aula: Entender a maneira que o computador faz para traduzir as informações. 

Passo a Passo: 
 Passo 1: Distribuir os alunos em três grupos e escolher um integrante do grupo como 

capitão. 
 Passo 2: Abordagem sobre como o pc faz buscas correlacionando com atividades do 

cotidiano.  (15 Minutos) 
 Passo 2.1 – Exposição sobre como o computador realiza as buscas utilizando como 

exemplo o Google como uma ferramenta que utiliza algum método para realizar 
busca. 

 Passo 3: Execução da atividade abordando o conteúdo de busca linear 
           

 Passo 3.1- alinhar os grupos formados de forma linear uns dispostos a frente dos 
outros. 

 Passo 3.2 - Distribuir os barcos sendo 1 para cada membro das equipes. 
 Passo 3.3 – Informar  o objetivo (o número do Barcos a serem afundados) para os 

capitão de cada equipe. 
 Passo 3.4 – Exposição das regras para as equipes. 

 3.4.1 – Cada equipe terá direito de atirar em um barco de uma das 
equipes a ser afundado. 

 3.4.2 – Caso o barco atingido não seja o barco objetivo, o jogo segue e a 
vez de atirar passa para outra equipe. 

 3.4.3 – Caso o barco atingido não seja o barco objetivo, a equipe que 
sofreu o tiro estará eliminada. 

 3.4.4 – A ordem de qual equipe atira primeiro será determinada através 
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de um sorteio. 
 Passo 3.5 – Executar uma rodada de  simulação para melhor compreensão das 

regras. 
 Passo 3.6 – Executar esta primeira etapa da atividade. 
 Passo 3.7 – A atividade será executada mais 2x. 

 
 Passo 4: Execução da atividade abordando o conteúdo de busca Binária (20 Minutos) 
            

 Passo 4.1- alinhar os grupos formados de forma linear uns dispostos a frente dos 
outros sendo que as equipes devem estar alinhadas de forma crescente de acordo 
com o número disposto na parte posterior da cartolina. 

 Passo 4.2 - Distribuir os barcos sendo 1 para cada membro das equipes. 
 Passo 4.3 – Informar o objetivo (o número do Barcos a serem afundados) para os 

capitão de cada equipe. 
 Passo 4.4 – Exposição das regras para as equipes que seguem a mesma estrutura 

da atividade anterior. 
 Passo 4.5 – Executar esta primeira etapa da atividade. 
 Passo 4.6 – A atividade será executada mais 2x. 

 
 Passo 5: Fazer uma reflexão com os alunos sobre os métodos utilizados para alcançar o 

objetivo na atividade e relaciona-los com os métodos de buscas trabalhados (5 Minutos) 

 
 

RECURSOS MATERIAIS 
 

 Folhas A2(Cartolina com Barcos impressos com letras indicativas); 
 Pincel para Quadro Branco; 
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