


O clássico jogo de tabuleiro é também considerado
por muitos um esporte, por ser um exercício constante
do cérebro. Mas aqui, propomos que se divirtam e 
aprendam com o xadrez, para jogar, imprima o tabuleiro 
e recorte as peças.

As regras são as seguintes:
• O tabuleiro deve ser posicionado de modo que a 1ª casa 
a esquerda de cada jogador seja da cor preta;
• O jogador que estiver jogando com as peças amarelas 
começa o jogo, podendo fazer o primeiro movimento;
• A seguir, os jogadores alternam jogadas até o fim do 
jogo de acordo com as regras de movimentações que 
apresentamos abaixo:

Movimentação das Peças
• Torre - A movimentação da torre se dá somente de 
forma horizontal (linhas do tabuleiro) ou vertical (colunas 
do tabuleiro);
• Bispo - Esta peça se movimenta somente nas diagonais 
do tabuleiro;
• Rainha - Pode se movimentar tanto na horizontal como 
na vertical (assim como uma torre) ou nas diagonais 
(assim como um bispo);
• Rei - Pode se deslocar uma casa por lance em qualquer 
direção. O rei nunca deve fazer um movimento que 
resulte em um xeque para ele;
• Peão - O peão só pode deslocar-se 1 casa à frente
por lance, mas no lance inicial pode dar um salto de
2 casas à frente;
• Cavalo - É a única peça que pode "saltar" sobre outras 
peças. A movimentação do cavalo é feita em forma de 
"L", ou seja, anda 2 casas em qualquer direção (vertical ou 
horizontal) e depois mais uma em sentido perpendicular.

• Nenhuma peça, quando deslocada, pode ocupar uma 
casa que já está sendo ocupada por outra peça da 
mesma cor;
• Quando a casa de destino de uma peça estiver sendo 
ocupada por uma peça de cor adversária, a peça em 
movimento deve capturar a peça adversária;
• A captura feita por peças do tipo peão só é possível 
quando a peça a ser capturada estiver deslocada uma 
linha à frente e 1 coluna a direita ou a esquerda. A 
captura se dá na diagonal;
• Um peão, ao alcançar a última linha do tabuleiro é 
promovido, o jogador deve escolher entre a Rainha, a 
Torre, o Bispo ou o Cavalo para substituí-lo;
• Vence o jogador que fizer um Xeque-Mate (quando
um jogador consegue capturar o Rei do outro), ou se
o adversário desistir da partida;
• Uma partida é considerada empatada quando um 
jogador não puder mais efetuar jogadas consideradas 
legais ou não tiver mais peças suficientes para dar 
xeque-mate ao adversário. O empate também pode ser 
acordado entre os jogadores.

O Xadrez possui diversas jogadas e estratégias que você 
pode ir aprendendo com o tempo, sugerimos 
compartilhar com amigos e assim vão aumentando as 
possibilidades do jogo. Aproveitem!
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