


Esse é um jogo de estratégia, escolha seu oponente, 
imprima o tabuleiro, recorte as peças e mostre seu 
potencial.
As regras são:

• Os jogadores escolhem suas peças, são 12 pedras 
amarelas de um lado e 12 pedras verdes de outro lado;
• O lance inicial é de quem estiver com as peças amarelas;
• Os movimentos são realizados alternadamente, um por 
jogador, na diagonal e só uma casa para frente, no 
sentido do campo do seu adversário;
• Se um jogador chegar com seu peão até o final do 
tabuleiro (no campo adversário), ele é promovido a dama 
(para formar a dama coloque duas peças da mesma cor, 
uma em cima da outra);
• A dama é uma peça de movimentos mais amplos. Ela 
anda para frente e para trás, quantas casas quiser, mas 
não pode saltar uma peça da mesma cor;
• O objetivo é capturar as peças do adversário. Para isso, 
basta passar o peão por cima da peça adversária sempre 
em direção de ataque e em diagonal e cair na casa logo 
atrás dessa;
• Já as damas, podem capturar em qualquer direção e 
mais de uma casa;
• A dama pode capturar qualquer pedra que esteja na 
mesma diagonal, sempre que as regras anteriores forem 
obedecidas;
• A captura é obrigatória. Quando uma pedra tem a 
possibilidade de capturar é obrigatório realizar a captura, 
não se pode optar por mover outra pedra;
• Uma vez realizada uma captura, tanto o peão quanto a 
dama devem seguir capturando quando possível, 
seguindo as regras anteriores e na mesma jogada;
• Quando duas ou mais pedras estão em uma posição de 
captura, você tem duas opções, a primeira é capturar o 
maior número possível de pedras. E a segunda, é 
capturar a de maior qualidade, ou seja, a dama antes do 
peão;
• Uma partida finaliza quando um jogador abandona, fica 
sem pedras ou quando as pedras não podem fazer um 
movimento (bloqueada);
• Os jogadores também podem definir o empate em um 
acordo.

O jogo de Damas é ótimo para o raciocínio e agilidade, 
esperamos que se divirtam!

INSTRUÇÕES

JOGO DE DAMAS


