
praças de pedágio – jogue de novo

O pedágio é uma parada obrigatória, independente do número que o jogador tire 
no dado. Se esta casa estiver em seu caminho, pare imediatamente nela e jogue 
o dado novamente para continuar avançando de acordo com o novo resultado.

Exemplo: O jogador tira 6 no dado. Ele avança 3 casas e encontra uma Praça 
de Pedágio no caminho. Neste caso, ele deve parar nesta casa e desconsiderar 
o restante das casas que deveria avançar. Após parar, o jogador lança o dado 
novamente e tira 4. Neste caso, ele avança 4 casas a partir da Praça de Pedágio.

postos de Atendimento via 040 – pegue uma carta de evento

Quando o jogador parar em uma casa marcada pelo Posto de Atendimento Via 040, 
ele pegará uma carta de evento. Cada carta contém uma ação diferente, que deve 
ser realizada logo após a sua retirada e descartada em seguida.

chegando ao destino:

Depois de passar por tantas aventuras, é sempre bom chegar ao destino. E no 
SUPER VIA, vence quem chegar ao fi nal primeiro.

O super viA vai levar você e seus amigos para uma  
grande viagem. prepare-se para pegar a estrada e se 

divertir com este jogo!

conteúdo do jogo:
01 tabuleiro
01 dado de seis lados
03 pinos coloridos
20 cartas de eventos

Hora de dar a partida!
Os jogadores podem decidir quem começa a partida. Feito isso, o primeiro jogador 
lança o dado e avança o número correspondente no tabuleiro. Ao parar em uma 
casa de ação, o jogador deve ler a informação em voz alta e agir de acordo com o 
desafi o proposto.

O tabuleiro:
O tabuleiro do SUPER VIA é cheio de desafi os para os jogadores. Além de mostrar 
um pouco o funcionamento da Via 040, ele contém algumas casas especiais como:

Agora que você já sabe como o jogo 
funciona, é só pegar a estrada! 

pontos turísticos da região 
Cada casa possui uma ação diferente. Exemplo: avançar 2 casas.

postos de combustível 
No posto de combustível você abastece seu automóvel. Esta casa 
indica que o jogador deverá avançar 3 casas. 

Hotel 
O hotel é um ponto de descanso. Ao parar nesta casa, o jogador 
fi cará a próxima rodada sem jogar.

radar 
Cuidado com o excesso de velocidade. Se parar nesta casa, o 
jogador deverá voltar 3 casas.

tempestade 
Esta casa indica que está caindo uma tempestade e o jogador 
deverá fi car 1 vez sem jogar.

Animais na pista 
Eles representam um perigo ao motorista. Por isso, ao cair nesta 
casa, o jogador deverá voltar 1 casa.



A diversão vai começar agora!
monte as peças do seu super viA 

e chame seus amigos para esta 
grande viagem.

você vai precisar de: como montar as cartas:

1. Recorte na linha pontilhada de todas as cartas.
2. Faça um monte com a parte branca das cartas voltadas para cima.
3. Embaralhe as cartas para começar a jogar.

como montar o tabuleiro:

1. Separe as 4 páginas do tabuleiro.
2. Recorte na linha pontilhada de todas as 4 páginas do tabuleiro.
3. Todas as páginas do tabuleiro possuem uma numeração. Comece 

com a parte 1 e siga as instruções contidas nas abas.

como montar o dado:

1. Recorte na linha pontilhada.
2. Dobre nas linhas retas para formar um cubo.
3. Siga as instruções das abas para dobrar e colar o seu dado.

como montar as peças:

1. Recorte na linha pontilhada.
2. Dobre nas linhas retas para formar um quadrado.
3. Siga as instruções das abas para dobrar e colar o seu carro.

tesoura 
sem ponta

cola

O tempo não está 
a seu favor!

Você está em um trecho 

com muita neblina. 

Aproveite que encontrou 

um posto de combustível e 

espere um pouco até que a 

visibilidade melhore.

Fique 1 vez sem jOgAr

na hora certa!
Você foi esperto! Programou 

sua viagem com as 

informações que conseguiu 

no 0800 040 0040.

AvAnce 3 cAsAs

siga em frente!
Ainda bem que você saiu 

de casa mais cedo e 

encontrou um trânsito bom! 

Agora você vai chegar ao 

seu destino sem atrasos.

AvAnce 3 cAsAs

no meio do 
caminho, tinha 
uma pista livre!

Ah! Como é bom pegar a 

estrada. Aproveite que o 

caminho está livre para 

seguir viagem, obedecendo 

os limites de velocidade.

AvAnce 2 cAsAs



Onde tem fumaça, 
tem fogo!

Você avistou um incêndio 

na mata e avisou a Via 040 

o mais rápido possível.

AvAnce 2 cAsAs

carga pesada!
Uma carreta que havia 

estragado já foi rebocada 

pela Via 040 e agora o 

trânsito está livre.

AvAnce 1 cAsA

curva perigosa!
Você precisa ir mais 

devagar nas próximas 

curvas.

Fique 1 vez sem jOgAr

roteiro perfeito!
Sua viagem não poderia 

estar mais divertida! Ainda 

bem que você planejou 

tudo antes de sair de casa.

AvAnce 2 cAsAs

retorno à vista!
Você havia parado para 

lanchar e esqueceu a 

carteira na lanchonete! 

Agora precisa voltar para 

buscá-la.

vOlte 2 cAsAs

Atendimento de 
primeira!

O seu pneu furou, mas a 

equipe da Via 040 chegou 

rapidinho e você conseguiu 

seguir viagem!

AvAnce 1 cAsA

nem tudo está 
perdido!

Você ficou sem combustível 

e precisa de ajuda. Não se 

preocupe, a Via 040 já está 

a caminho.

vOlte pArA O pOstO de 
AtendimentO AnteriOr

Bem na hora!
O seu carro parou, mas o 

reboque da Via 040 levou 

você para o próximo Posto 

de Atendimento.

AvAnce Até O próximO 
pOstO de AtendimentO

sem aperto!
De repente deu uma 

vontade de ir ao banheiro. 

Ainda bem que há um 

Posto de Atendimento da 

Via 040 bem perto de você.

AvAnce Até O próximO 
pOstO de AtendimentO

ihuuu! você está 
com tudo em dia!
Você se preparou para a 

viagem e revisou o carro. 

Seus amigos deixaram tudo 

para a última hora e não 

fizeram nada disso.

vOcê AvAnçA 3 cAsAs e 
Os OutrOs jOgAdOres 

vOltAm 5 cAsAs

sorte grande!
Você saiu mais cedo 

de casa e evitou uma 

grande tempestade no 

meio do caminho. Seus 

amigos ficaram para trás e 

precisaram voltar.

vOcê AvAnçA 3 cAsAs e 
Os OutrOs jOgAdOres 

vOltAm 5 cAsAs

Animais na pista!
Alguns animais escaparam 

de uma fazenda e 

invadiram a pista. Você 

precisa avisar a Via 040!

vOlte 2 cAsAs

Homens 
trabalhando!

Os funcionários da Via 040 

estão trabalhando para que 

o seu caminho fique ainda 

mais seguro!

AvAnce 1 cAsA

Obras no seu 
caminho!

Este trecho está em obras! 

Você vai se atrasar um 

pouco agora, mas em breve 

terá um caminho ainda 

melhor para percorrer.

vOlte 1 cAsA

Hora de 
descansar!

Você percebeu que estava 

cansado e resolveu dar 

uma parada. Segurança em 

primeiro lugar!

Fique 1 vez sem jOgAr

que tal um 
lanche?

Ninguém é de ferro e você 

também precisa parar para 

fazer um lanche antes de 

seguir viagem.

Fique 1 vez sem jOgAr
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Cole esta aba atrás do tabuleiro 3
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Cole esta aba atrás do tabuleiro 1
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exemplo de como fi cará o seu tabuleiro:

34

21


