


O Ludo é um jogo de tabuleiro divertido para toda a 
família, já que pode ser jogado de duas a quatro pessoas. 
Junte todo mundo em casa, imprima o tabuleiro e recorte 
as peças e o dado. Vamos ver quem é o grande 
vencedor?

Regras:
• Para se iniciar a partida, cada jogador deve escolher 
uma cor entre as quatro disponíveis, que será a cor da 
casa e dos peões;
• Depois, devem colocar todos os peões daquela cor nas 
casas da cor correspondente;
• Todos os jogadores lançam o dado e o participante que 
fizer o maior número de pontos começa e a ordem segue 
no sentido horário;
• Para começar a andar, o jogador que fez o maior número
deve conseguir um seis no dado para sair da casa inicial;
• Se a pessoa não conseguir um seis, então, é a vez do 
próximo jogador tentar e assim segue até um jogador 
conseguir esse número nos dados;
• Quando um jogador conseguir um seis, ele deve jogar o 
dado novamente para mover o peão;
• O participante pode continuar nas próximas jogadas 
com esse peão ou tentar tirar um “6” nos dados para tirar 
outro peão da casa;
• Você pode capturar o peão de um oponente toda vez 
que cair na mesma casa de um deles;
• O peão capturado volta para a casa inicial, assim
o jogador terá que tirar um seis novamente para
tirá-lo da casa;
• Se o peão do oponente está bloqueando seu caminho e 
não é possível capturá-lo, você não poderá mover o seu.
• Agora, se dois ou mais peões da mesma cor estão na 
mesma casa, se forma uma Torre;
• Torres funcionam como barreiras para todos os 
jogadores, incluindo você;
• Se houver uma torre a três espaços de distância do seu 
peão e você tirou um número maior no dado, você não 
poderá mover o seu peão e deve passar a vez;
• Se tirar o número exato e cair na mesma casa da torre, 
todos os peões voltam para as suas respectivas casas;
• A única forma de passar sua própria torre é chegar até 
ela tirando o número exato no dado, assim na sua 
próxima jogada, você poderá mover o peão novamente.
• O objetivo do jogo é chegar à casa central. Para
colocar seus peões nela, é necessário dar uma volta 
completa no tabuleiro;
• Cada peão deve sair sempre à direita e depois de 
completar a volta, você poderá colocar seus peões
na casa central;
• Para ganhar o jogo, é preciso colocar todos os peões 
dentro da casa central antes de qualquer outro oponente.

O jogo é uma aposta de corridas e se sai melhor quem 
usa estratégias e tem mais sorte nos dados. Divirtam-se!
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