


Os jogos de tabuleiro com raciocínio lógico costumam fazer muito sucesso pelo 
mundo todo, existindo uma grande variedade de versões. Neste kit de férias, 
trazemos dois jogos bastante conhecidos aqui no Brasil, e algumas de suas  
variações. Os jogos que apresentamos são de uma categoria chamada “jogos de 
captura”, que podem ser encontrados em várias culturas, e existentes há 
milhares de anos. Por serem muito leves, os jogos deste kit são muito práticos 
para serem levados para viagens ou passeios, não ocupando espaço ou peso em 
malas, bolsas e mochilas.

Os jogos que apresentamos aqui podem:
- Exercitar o raciocínio lógico e matemático
- Auxiliar no desenvolvimento de coordenação motora
- Estimular a atenção e a concentração
- Desenvolver o raciocínio de antecipação
- Além de proporcionarem momentos muito gostosos! 

KIT FÉRIASKIT FÉRIAS
jogos de captura

Imprima os tabuleiros e as 
peças dos seus jogos em papel 
Chamequinho 180g/m² para 
maior resistência.

Se quiser que seus jogos 
tenham ainda mais 
durabilidade, você também 
pode plastificá-los.

11
4422

33
PASSO A PASSO

Não esqueça de imprimir as regras 
em papel Chamex A4 75g/m2

e guardar junto dos jogos para 
caso haja dúvidas.

Massss, é sempre possível fazer 
adaptações ou criar novas regras, 
desde que bem combinadas com 
todo mundo que for jogar!

Divirtam-se muito!



REGRAS DO JOGO:REGRAS DO JOGO:
resta um

Veja como organizar o 
tabuleiro para iniciar o jogo:

Para ganhar o jogo, a única peça 
que sobrar deve estar no centro 
do tabuleiro:

O objetivo deste jogo é que reste 
apenas uma peça ao fim do jogo, e 
que esteja na posição central.

A primeira coisa a fazer é organizar 
as peças no tabuleiro, deixando 
vazio apenas o espaço central.

Você pode usar as pecinhas que 
preparamos ou grãos de feijão, por 
exemplo.

O movimento das peças deve ser 
horizontal ou vertical.

A cada jogada é preciso “pular” 
uma peça.  A peça que foi “pulada” 
deve ser retirada do jogo.

É preciso criar uma estratégia para 
realizar os movimentos para que 
sejam retiradas a maior quantidade 
de peças possíveis do jogo. 

O objetivo é que reste apenas uma 
peça, então, caso restem mais do 
que uma e não seja mais possível 
fazer nenhum movimento, é hora 
de uma nova tentativa! Você pode 
registrar quantas peças sobraram 
para tentar melhorar a quantidade 
a cada nova jogada.

E lembre-se: não basta sobrar uma 
única peça, ela deve estar no centro 
do tabuleiro. 

Topa o desafio?
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Tabuleiro:

Peças:



RESTA UM:RESTA UM:
diferentes tabuleiros

Agora que você conheceu essa versão bastante clássica do jogo resta 1, 
vamos conhecer outros tabuleiros desse jogo?

Veja como organizar o tabuleiro 
para iniciar:

Para ganhar o jogo, a única peça 
que sobrar deve estar no centro 
do tabuleiro:

Veja como organizar o tabuleiro 
para iniciar o jogo:

Para ganhar o jogo, a única peça 
que sobrar deve estar no meio 
da base do triângulo:

IMPORTANTE: As regras nesses tabuleiros são iguais a do tabuleiro tradicional



Tabuleiro:

Peças:



Tabuleiro:

Peças:



RESTA UM:RESTA UM:
diferentes tabuleiros

Agora que você conheceu essa versão bastante clássica do jogo resta 1, 
vamos conhecer outros tabuleiros desse jogo?

No tabuleiro da estrela, você pode 
escolher qualquer uma das peças 
para retirar e iniciar o jogo. 
Veja o exemplo:

Para ganhar o jogo a única peça 
que sobrar deve estar no lugar do 
tabuleiro que iniciou sem a peça:

Veja outro exemplo:

IMPORTANTE: Tirando a possibilidade de escolher a peça a ser retirada 
no início, as regras neste tabuleiro são iguais as do tabuleiro tradicional.



Tabuleiro:

Peças:
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REGRAS DO JOGO:REGRAS DO JOGO:
dama

O objetivo deste jogo é capturar todas as peças da pessoa adversária. Para capturar 
uma peça, “pula-se” por cima dela, desde que a casa seguinte à peça esteja livre.

Você pode usar as pecinhas que preparamos ou grãos de feijão e milho, por exemplo. 
O importante é que as peças sejam diferentes, ficando cada pessoa com uma cor ou 
formato distinto.

Antes do início da partida organize o tabuleiro conforme a imagem abaixo:
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44 O jogo tem dois tipos de peça: as peças comuns e as damas. O movimento das peças 
comuns deve ser para frente e na diagonal, se for para uma casa livre; e, se for para 
capturar uma peça adversária, o movimento poderá ser também para trás na diagonal.

A peça comum anda ou “pula” (capturando uma peça adversária) apenas uma casa 
por vez em sua movimentação.

Cada vez que uma peça é capturada, é retirada do tabuleiro.



REGRAS DO JOGO:REGRAS DO JOGO:
dama
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Para uma peça comum virar uma dama, é preciso chegar até a linha oposta 
de onde começou no tabuleiro (para transformar uma peça em dama, 
coloca-se por cima uma peça da mesma cor que tenha sido capturada pela 
adversária). A  dama  recém  coroada  deve aguardar  que  a  adversária  tenha 
jogado uma  vez, antes de entrar em ação.

A dama pode mover-se para na diagonal, para frente e para trás. E pode 
“pular” da casa onde está qualquer outra na diagonal que ocupa até onde 
estiver livre, pulando quantas casas quiser de cada vez.

Sempre que uma peça estiver em condição de capturar outra, é obrigatório 
que seja feito esse movimento. Isso vale tanto para as peças comuns, 
quanto para as damas.

Se, após capturar uma peça adversária, tiver condições de capturar outra 
também, é obrigatório fazê-lo, em qualquer direção que seja. Se houver 
uma seguinte, também deverá ser capturada, e assim sucessivamente. Isso 
vale tanto para as damas quanto para as peças comuns. Essa é a chamada 
captura em cadeia.

Na captura em cadeia, é obrigatório realizar a captura do maior número possível 
de peças, ou seja, se é possível que seja realizada a captura em cadeia em mais 
de um sentido, é necessário escolher o sentido no qual serão capturadas mais 
peças. Isso vale tanto para as damas quanto para as peças comuns.

Se alguém capturar todas as peças da pessoa adversária, vence o jogo. 

Nas regras oficiais existem algumas situações que podem fazer o jogo ficar 
empatado. Dependendo do números de peças que sobrarem para cada 
jogador, da quantidade de jogadas sem ninguém capturar peças, ou da 
quantidade de vezes que uma mesma posição das peças se repita, a partida 
se dá por empatada. Como são regras com muitas variáveis, nossa sugestão 
é que a decisão da quantidade de rodadas ou peças que dará empate seja 
combinada de comum acordo entre as pessoas que estiverem jogando.



Tabuleiro:

Peças:



As peças podem se movimentar 
livremente apenas para frente e 
para os lados e uma única posição 
por vez. Mas nessa versão, não é 
possível para uma peça comum 
capturar para trás. O movimento e 
a captura diagonal não são 
permitidos para nenhuma das 
peças.

Assim como na dama mais 
conhecida aqui no Brasil, se 
houver a possibilidade de uma 
captura, ela é obrigatória e pode 
ser realizada sobre várias peças 
adversárias na mesma jogada, 
desde que seja aos saltos, mas 
nunca para trás.

Outra regra que se mantém é que 
se houver mais de uma 
possibilidade de captura, deve ser 
realizada aquela que resulta no 
maior número de peças 
capturadas.

Se uma peça comum atinge o outro 
lado do tabuleiro, ela vira uma 
dama e passa a poder se 
movimentar para todos os lados, 
quantas casas desejar, podendo 
capturar em todos os sentidos. 

As outras regras são iguais a da 
versão do jogo de damas anterior,

Bom jogo!
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DAMAS TURCAS:DAMAS TURCAS:
Vamos conhecer outra versão do jogo de damas?

Para iniciar o jogo, organize as peças desta forma:



Tabuleiro:

Peças:


