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Objetivo do jogo: colocar todas as suas peças no lado 
oposto do tabuleiro antes dos jogadores adversários.

Número de Jogadores: dois, três ou quatro.

Material para montagem: 1. Folha de papel; 2. 18 
pedaços de papelão cortados em formato octagonal (para as 
peças de tabuleiro); 3. Tesoura; 4. Cola; 5. Régua; 6. 
Compasso; 7. 20 Tampinhas (sendo 05 iguais de cada tipo 
para os peões de cada jogador).

OCTILES
Histórico do Jogo: Octiles é um jogo abstrato para 
dois, três ou quatro jogadores, criado por Dale Walton em 
1984, ano em que foi publicado pela editora Kandon 
Entreprises. O jogo possui mecânica similar às Damas 
Chinesas, em que, para ganhar a partida, um jogador 
deve colocar todos os seus peões no lado exatamente 
oposto do tabuleiro antes dos seus adversários.

PPorém, este jogo faz uso de um tabuleiro modular, que é 
construído à medida que o jogo avança, e as opções de 
movimentação dos peões de cada jogador irão variar de 
acordo com as conexões existentes nas peças que 
formam o tabuleiro, colocadas por cada jogador no início 
de seu turno.

REGRAS DO JOGO:

1. O turno de cada jogador consiste em: colocar uma peça ortogonal 
no espaço do tabuleiro e, em seguida, mover uma peça sobre ele até 
o caminho terminar (imagens 04 e 05).

22. Não é permitido realizar apenas uma das ações listadas acima. Se 
um jogador não puder colocar uma nova peça no tabuleiro e mover 
uma de suas peças sobre a peça colocada, ele deverá passar a vez.

3. Não é permitido que um jogador movimente seu peão sobre uma 
peça de tabuleiro que não tenha sido posicionada no turno deste 
jogador.

44. Jogadores podem posicionar novas peças de tabuleiro em locais 
vazios ou sobre uma peça já posicionada, desde que esse 
posicionamento permita uma movimentação de um de seus peões 
sobre a nova peça posicionada. 

5. Depois que a movimentação termina, as peças de tabuleiro 
sobrepostas são reposicionadas no fundo da pilha de peças de 
tabuleiro, com a face voltada para cima.

66. Quando um peão deixa a sua marcação inicial, não poderá retornar 
para esta posição. 

7. Quando um peão alcança uma marcação final, não poderá deixar 
esta posição. 

88. Se todas as casas iniciais de um jogador estiverem preenchidas, 
este jogador deve fazer uma movimentação para vagar uma delas. Se 
nenhum dos movimentos for possível, o jogador poderá realizar 
qualquer uma das movimentações disponíveis.

9. Há oito caminhos extras não estão nas peças de tabuleiro, 
desenhados no próprio tabuleiro, que podem ser utilizados como parte 
da movimentação de qualquer jogador.

PParceria ou Time: para partidas com quatro jogadores, existem 
regras opcionais para jogar em parceria ou times, descritas a seguir.

10. Para jogar em parceria, posicione os peões do seu parceiro nas 
casas iniciais opostas à sua. Neste modelo de jogo a dupla é vitoriosa 
quando todos os peões de um dos jogadores alcançam as marcações 
finais.

111. Para jogar em times, posicione os peões em casas iniciais de 
modo que os jogadores que estão no mesmo time estejam 
posicionados lado a lado. Neste modelo, a vitória é também alcançada 
quando todos os peões de ambos os jogadores do time alcançam as 
posições finais.

Preparação para o jogo:  o tabuleiro possui 
marcações coloridas que designam as casas iniciais dos 
peões dos jogadores (imagem 01). 

Siga as etapas abaixo para preparar o tabuleiro: 

a) Posicione os peões nas marcações indicadas por suas 
cores. 

bb) Para uma partida com 4 jogadores, são usados 
apenas 04 peões para cada jogador. Para uma partida 
com 3 ou 2 jogadores, são usados 05 peões. 

cc) A configuração do tabuleiro muda de acordo com a 
quantidade de jogadores: em partidas com 03 jogadores, 
um dos lados do tabuleiro não é utilizado e são 
posicionadas duas peças de tabuleiro neste lado (imagem 
02). Em partidas com 02 jogadores, os lados opostos a 
cada jogador não são utilizados (imagem 03). 

dd) Os 18 octógonos que formam o tabuleiro iniciam o jogo 
empilhados e são colocados à medida que o jogo avança.


