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DAMAS 
 
Descrição 
Para jogarmos damas precisamos de 2 jogadores, um tabuleiro de 64 casas brancas e 
escuras, 12 peças para cada jogador, sendo 12 brancas de um lado e 12 pretas do outro 
lado, posicionadas nas casas escuras, ocupando as três linhas mais próximas de cada 
jogador. 
O objetivo é capturar todas as peças do oponente ou deixá-lo impossibilitado de mover-
se. 
Definições 
Dama - a peça coroada após parar na última linha 
do tabuleiro. A dama fica com uma peça da mesma 
cor em cima para representá-la. 
Grande diagonal - a maior linha formada 
diagonalmente pelas casas escuras. 
Lance - o deslocamento de uma peça para outra 
casa. 
Captura - um lance onde uma peça passa por cima 
de uma peça adversária que está entre a sua casa 
e a sua casa de destino. 
Tomada em cadeia - uma lance onde uma peça 
captura duas ou mais peças sucessivamente. 
O Jogo 

O tabuleiro deve ser posicionado de modo que a grande diagonal comece do lado 
esquerdo de cada jogador. Assim, a primeira casa à esquerda de cada jogador será preta. 
O jogador que estiver jogando com as peças brancas começa o jogo, podendo dar o 
primeiro lance. A seguir, os jogadores alternam jogadas até o fim do jogo. As peças 
comuns só podem se movimentar para a frente, para uma casa preta livre na próxima 
linha, diagonal à sua casa atual. As damas podem se movimentar em diagonal para frente 
e para trás para qualquer casa livre, desde que o caminho esteja livre. O jogo termina 
quando todas as peças de um jogador forem capturadas ou quando este não puder mais 
fazer nenhum lance válido. 
Captura 
A captura das peças é obrigatória, ou seja, se na vez de um jogador ele puder capturar 
uma peça adversária, ele deve fazê-lo. Quando tiverem duas ou mais capturas possíveis, 
o jogador deve realizar o lance onde houver o maior número de capturas. Em caso de 
equivalência, o jogador pode escolher qual das capturas vai fazer. As peças comuns só 
podem capturar para frente e para trás peças adversárias adjacentes às suas. As damas 
podem capturar peças distantes na sua diagonal, desde que o caminho entre a dama e a 
peça capturada esteja livre, e o caminho entre a peça capturada e a casa de destino da 
dama esteja também livre. Quando uma captura é realizada, a peça capturada é removida 
do tabuleiro, ficando em poder do jogador que a capturou. Quando uma peça faz uma 
captura e fica numa posição onde é possível fazer outra captura, ela deve fazê-la na 
mesma jogada, realizando uma tomada em cadeia. A peça deve fazer isso até que não 
seja mais possível capturar peça alguma neste lance. 

 
 



2ª JOGO DA ONÇA:  

✓ Objetivo: 

 Raciocínio lógoco e estratétigia  
✓ Material: 

   Caneta, Folha A4, cartolina ou papelão, 15 objetos ( 14 tamppinhas de uma cor e 1 de 

cor diferente) 

✓ Metodologia: 
 Você construirá um tabuleiro do jogo da onça, para jogar com a sua família. Abaixo 

temos o gabarito de um tabuleiro do Jogo da Onça. Com a ajuda de um adulto, reproduza 

a imagem abaixo em uma folha (pode ser um papel A4, cartolina ou papelão). 

Agora que você já construiu o tabuleiro, 

você precisará separar alguns objetos 

para simbolizarem a onça e os 

cachorros.  

Você pode utilizar: tampinhas de 
garrafa, feijões maiores, miçangas, 
botões, etc. Você precisará de um total 
de 15 objetos, sendo que um simboliza 
a onça e os outros representam os 
cachorros. Por isso escolha um objeto 
com formato ou tamanho diferente para 

distinguir a onça dos demais.  
Após construir o tabuleiro e selecionar os 
objetos, convide alguém da sua casa para 
uma partida de Jogo da Onça.  
O jogo é organizado em forma de cruz, 
composto por uma peça representando a 
“onça” e 14 peças representando os “cães”. 
O jogo começa com os cachorros se 
movendo em linha reta ou em diagonal, 
semelhante ao jogo de damas. Os cães não 
podem capturar ou “comer” a onça, mas, 

pelo benefício dos números, tentam prendê-la de modo que ela não possa se mover. O 
objetivo da onça, por outro lado, é capturar os cães até que se torne impossível prendê-
los. O jogo é finalizado quando a onça consegue comer 6 cachorros ou quando os 
cachorros conseguem encurralar a onça não a deixando se mover. 
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