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Atividades Desplugadas

Poderes 
especiais
Vamos lá!
Nessa atividade, vamos entender o conceito de poderes especiais no mundo dos games. Eles 
são capazes de deixar os jogos muito mais interessantes. Poderes especiais e power-ups ajudam 
e dão vantagem ao jogador e/ou inimigo.  As pílulas energéticas do Pac-Man (come-come), por 
exemplo, permitem que os fantasmas sejam devorados. 

Na criação de um jogo, é possível colocar recursos ou objetos ao longo do caminho para que 
sejam atribuídos poderes ao player, no momento em que passar por eles. Ou seja, em uma 
corrida de carros, podemos acrescentar um turbo, que permitirá que o carro ande, por um tempo 
determinado, em uma velocidade mais alta. Bom, agora que o conceito de poderes especiais foi 
apresentado, vamos partir para a atividade.

Você participará  de um jogo de damas, porém, no tabuleiro estarão espalhados seis números 
aleatórios. Cada um atribui um poder diferente ao jogador que passar por essa casa. Será possível 
encontrar qual poder cada número representa, na legenda dos poderes, mais adiante.  Mas, 
antes de ir para a partida, vamos entender como funciona o jogo de damas?

Funciona da seguinte maneira:  duas pessoas podem jogar. Uma 
fica com as peças azuis e, a outra, com as peças vermelhas (no jogo 
original, as peças são pretas e brancas, mas faremos dessa forma 
para facilitar a visualização). As doze peças devem ser colocadas 
nos quadrados pretos das três primeiras fileiras, sendo que as azuis 
devem ficar no  lado oposto das vermelhas. Aquele que possui as 
peças vermelhas começa o jogo. 

A peça pode andar apenas um quadrado na diagonal e não pode 
voltar a casa, apenas andar para frente. Como o objetivo do jogo 
é ‘comer’ (eliminar) todas as peças do adversário, quando a peça 
dele estiver na diagonal de uma peça sua, a sua peça pula a dele, 
aterrissando no espaço diagonal da frente, e a peça dele é retirada 
do jogo. Nesse caso, é possível  capturar a peça do adversário 
movendo a nossa para frente ou para trás. Duas ou mais peças 
juntas, na mesma diagonal, não podem ser capturadas, mas se 
estiverem a uma casa de distância, mais de uma peça pode ser 
comida.

Ao chegar na última linha do adversário, a pedra vira uma dama 
e, nesse caso, ela pode andar tanto para frente quanto para trás. 

Link legal :]
http://bit.ly/games3d076

> ou no pé da página < 

Link legal :]
http://bit.ly/games3d077

> ou no pé da página < 
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Assinala-se a dama sobrepondo, na peça promovida, outra da mesma cor. 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. Ela também pode tomar outra peça pela frente ou por trás, em diagonal. As peças normais 
podem capturar  a dama, assim como a dama captura  as peças. A partida  termina quando um 
jogador consegue capturar todas as pedras  do adversário. 

Agora sim, o molde do tabuleiro e o molde das peças para impressão estão logo abaixo. Imprima 
e recorte para iniciar o jogo e boa diversão!

Legenda dos poderes:
1. Retire do jogo uma peça do seu adversário.

2. Coloque uma de suas peças em um lugar de sua escolha no tabuleiro.

3. Retire do jogo duas peças do seu adversário.

4. Volte uma de suas peças ao jogo, no local escolhido pelo seu adversário.

5. Transforme uma de suas peças em uma dama.

6. Ganhe uma jogada extra.
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