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Legenda:

Orientações para impressão
• Você vai precisar de duas folhas

• Selecione a exibição no modo paisagem
• Configure cada página nos tamanhos indicados

A3
(420 x 297 mm)

A4
(297 x 210 mm)



Rodovia
Estadual

Rodovia
Federal

Um passeio pela

Nesse jogo você percorrerá 30,205 km das obras de
implantação e pavimentação da BR-285/RS/SC, entre os municípios

de São José dos Ausentes/RS e Timbé do Sul/SC, respeitando o trânsito
e cuidando da população, da vegetação e dos animais da região.

O material é uma medida de mitigação exigida pelo licenciamento ambiental federal,
conduzido pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA).

Orientações
1. Recorte os veículos e o dado que acompanham o jogo e monte-os. 

2. Caso queira, pode jogar com um dado e peças que já tenha em casa.

3. Cada jogador escolhe um veículo para representá-lo no jogo.

Regras do jogo
1. Cada jogador deverá jogar o dado  uma vez. Inicia o jogo quem tirar o maior
número do dado e segue-se no sentido horário (da direita para a esquerda). 

2. Após jogar o dado, cada jogador percorrerá o caminho (peça),
casa a casa, de acordo com o número sorteado até o ponto de chegada.

3. Cada jogador escolhe um veículo para representá-lo no jogo.
Não esqueça de verificar os itens de segurança antes
da viagem (freios, faróis, pneus, óleo, correntes, etc.).

4. Dois jogadores ou mais podem ocupar a mesma casa no jogo.

5. O primeiro jogador que chegar à última casa
do tabuleiro é o vencedor da partida. 
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1. Ao longo
da travessia

você encontrará
diferentes placas

de limites de
velocidade.

Fique atento
à sinalização.

Bom jogo!

8. Legal! Você
guardou seu lixo
dentro do carro.

Jogado na rodovia,
ele pode provocar

incêndio, atrair
animais e causar

acidentes. 
Avance uma casa.
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12. Tem graxaim
atravessando

o passa-fauna,
 que foi construído

para os animais
silvestres passarem
de um lado ao outro

da rodovia com
maior segurança.
Avance uma casa. 15. Na Serra da Rocinha

foram construídos
quatro viadutos. Não é
seguro estacionar em
viadutos ou pontes.

Volte uma casa.
19. Você identificou um
caçador. Estacione em

local seguro e denuncie
(Linha Verde Ibama

0800.61.8080).
Avance uma casa.

 3. Olha! Uma gralha-azul
(mascote das obras)

na araucária
comendo pinhão.
Avance uma casa.

22. Ah não! Alguém
colocou fogo no pátio

e ele se alastrou.
Pare em um local seguro

e aguarde uma
rodada sem jogar.
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26. Ciclofaixa!
Ela é demarcada por linha

vermelha e tachões, somente
ciclistas podem utilizá-la.

Avance uma casa.

28. Atenção! Nas comunidades
próximas à rodovia existem animais de
estimação que fogem dos seus pátios.

Dirija devagar e com cuidado! Volte uma casa.

21. Você viu um
motorista ingerindo bebida

alcoólica e fazendo ultrapassagens
em locais proibidos. Estacione em
local seguro e ligue 191 - Polícia

Rodoviária Federal (PRF).
Jogue o dado novamente.

BR-116

BR-101

5. Nevoeiro na estrada.
Pare em um local seguro e

aguarde uma rodada sem jogar.
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17. Na Serra da
Rocinha pode-se

apreciar a paisagem
 e adquirir os produtos
locais. Parabéns pelo
incentivo à economia.
Jogue o dado               
novamente.              

10. Ponte sobre o Rio das Antas.
Não podemos poluir as águas!

Volte uma casa.

30
km/h

80
km/h

30. Final! Você
chegou ao Pórtico
de Timbé do Sul
com segurança

 e preservando o
meio ambiente.
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24. Pedestres
querendo atravessar

na lombofaixa.
Você esperou

eles atravessarem.
Parabéns!

Avance uma casa.
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Jogue o dado               
novamente.              

Parabéns!
Avance uma casa.

O material é uma medida de mitigação exigida pelo licenciamento ambiental federal,
conduzido pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA).

Rodovia Federal

Rodovia Estadual
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