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ESCOLA SEM MUROS 
em casa também se aprende 

ENSINO FUNDAMENTAL - ETAPA II 
alunos de 9 a 11 anos 

LÍNGUAS ESTRANGEIRAS 
INGLÊS 
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ATIVIDADE DO DIA: 

04 - Meios de transporte 
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Esta atividade foi preparada pela educadora, com apoio, 
orientação e revisão da equipe de Coordenação do 
Programa de Ensino Integral. 

EDUCADORA: Elaine Cristina Barbosa de Oliveira 
 
UNIDADE ESCOLAR:  
EMIEF Professora Anna dos Reis Signorini - SEDES
  
SUPERVISORA PEDAGÓGICA: Giovana Kikuta Kobata 
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ATIVIDADE DO DIA: 
Meios de Transporte 

Nesta atividade, iremos conhecer mais sobre os meios de transporte. 
 
Aprenderemos a pronúncia de alguns meios de transportes na língua 
inglesa, distinguindo e identificando quais meios de transporte 
encontramos no caminho para a escola. 
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Você sabe como se referir aos meios de transporte em inglês?  

Os meios de transporte evoluíram junto às 
pessoas no decorrer da história. Desde as 
suas invenções, eles eram utilizados pelos 
seres humanos como forma de se 
locomover, atravessar rios ou grandes 
distâncias e, em algumas ocasiões, os 
meios de transporte tiveram uma grande 
importância até mesmo para a forma 
como se deram as guerras que deles se 
seguiram. Hoje, nós sabemos que eles 
podem transportar tanto pessoas como 
cargas – sejam elas objetos ou animais – 
bem como podem ser meios de 
transportes aéreos, terrestres ou fluviais. 

Fonte: https://www.estudokids.com.br/meios-transporte-ingles/ 

https://www.estudokids.com.br/meios-transporte-ingles/
https://www.estudokids.com.br/meios-transporte-ingles/
https://www.estudokids.com.br/meios-transporte-ingles/
https://www.estudokids.com.br/meios-transporte-ingles/
https://www.estudokids.com.br/meios-transporte-ingles/


6 

Vamos aprender alguns meios de transporte em inglês? 

Bicycle (Báicicou) 
Bicicleta 

Bus (Bâz) 
Ônibus Car (Cár) 

Carro 
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Taxi (Taxí) 
Táxi 

Truck (Trãc) 
Caminhão 

Train (Trãin) 
Trem 
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Você conseguiu identificar os meios de transporte?  
 

Que tal agora lembrar dos meios de transporte que 
víamos na rua ao ir pra escola? 

 
Desenhe e mostre aos seus familiares como esses 

meios se chamam em inglês! 
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A Secretaria de Educação ainda 

promove outras atividades para 

serem feitas em casa,  

com apoio e participação da 

família por meio da  

página Escola Sem Muros. 

taubate.sp.gov.br/escolasemmuros 

taubate.sp.gov.br/escolasemmuros

