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LÍNGUA INGLESA 

 

Eixo: Conhecimentos Linguísticos. 

 

Desde muitos anos atrás, nós utilizamos meios para facilitar nosso transporte pela cidade ou para 

lugar até mais distantes! Hoje vamos aprender o nome dos means of transportation (meios de 

transporte) e fazer vários jogos legais! Divitar-se e bons estudos! 

 

Fonte: freepik.com 

 

Senhores pais, ou responsáveis, sigam o passo a passo para auxiliar o aluno a completar as 

atividades. Se possível acesse os links abaixo: 

 

 Vocabulário: clique no link https://www.youtube.com/watch?v=biX7NNxw_w8&t=25s para 

que o aluno aprenda o vocabulário sobre meios de transporte e a diferença entre os 

transportes terrestres, marítimos e aéreos. 

 

 Jogo: clique no link https://www.youtube.com/watch?v=3BXEEjE991U&t para jogar. O aluno 

precisará identificar os meios de transporte antes que o tempo acabe. 

 

 Música: Assista à música acessando o link 

https://www.youtube.com/watch?v=H6hkqdoZTqg, solicitando que o aluno identifique os 

meios de transporte e imitando os passos do apresentador. 

 

 Atividades: agora o aluno já está pronto para iniciar as atividades a seguir: 

  

https://www.youtube.com/watch?v=biX7NNxw_w8&t=25s
https://www.youtube.com/watch?v=3BXEEjE991U&t
https://www.youtube.com/watch?v=H6hkqdoZTqg
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Tradução do vocabulário: logo abaixo, você poderá encontrar as palavras que vão te ajudar a 

relembrar alguns dos meios de transporte: 

 

Bike: bicicleta. 

Motorbike: motocicleta. 

Car: carro. 

Van: van, perua. 

Bus: ônibus. 

Truck: caminhão. 

Train: trem. 

Boat: barco. 

Ship: navio. 

Canoe: canoa. 

Jet ski: jet ski. 

Submarine: submarino. 

Cruiser: cruzeiro. 

Plane: avião. 

Helicopter: helicóptero. 

Hot air balloon: balão. 

Rocket: foguete. 

 

 

 

Fonte: freepik.com 
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Atividade 1: Veja os means of transportation (meios de transporte) abaixo e desenhe no seu 

caderno o veículo que é usado para carregar grandes cargas. 

 

 

 

Fonte: freepik.com 
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Atividade 2: Chame as pessoas da família para participarem de um jogo chamado “Guessing 

Game” (Adivinhe!). Para isso, siga o passo a passo: 

 

 Faça pequenos cartões com uma folha de sulfite e em cada cartão desenhe um meio de 

transporte. 

 Participam duas pessoas por vez. Os participantes devem colar o cartão na testa com uma 

fita adesiva de forma que eles mesmos não saibam qual cartão está em sua testa. 

 Os participantes, alternadamente, precisam fazer perguntas para saber qual mean of 

transportation (meios de transporte) está na sua testa, mas só podem responder com “Yes” 

(Sim) ou “No” (Não). 

 O participante que acertar continua na brincadeira e o seu par cede o lugar para outro 

participante. 

 Cole outro cartão na testa e retome o processo. 

 

Dica de variação: todos podem jogar ao mesmo tempo e quem for o último a sair do jogo, ganha. 

Pode fazer um sorteio para retirar as cartas ao invés de colar de testa.  

 

Fonte: freepik.com 


