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Título: Meios de transporte − a circulação nas ruas 

Duração: 3 aulas 

Introdução 

Os meios de transporte são fundamentais para o funcionamento da sociedade. Eles permitem 

o deslocamento das pessoas, além de fazerem circular a produção econômica do país. Esta sequência 

propõe que os alunos percebam a importância dos meios de transporte no movimento de ir e vir de 

pessoas e mercadorias.  

Objetivos de aprendizagem 

Objeto de conhecimento: Riscos e cuidados nos meios de transporte e de comunicação. 

(EF02GE03) Comparar diferentes meios de transporte e de comunicação, indicando o seu papel na 

conexão entre lugares, e discutir os riscos para a vida e para o meio ambiente e os cuidados em seu 

uso. 

Recursos e materiais necessários  

Tesoura sem ponta, cola, revistas para recortes (solicitadas com antecedência), jornais, pan-

fletos, papel kraft, canetas hidrográficas coloridas, fita adesiva, lousa, giz, massinha de modelar, prati-

nho de isopor (reutilizar os que vêm com produtos), tinta guache, pincéis, caderno, lápis, borracha. 

Desenvolvimento  

Aula 1 

Duração: uma hora-aula 

Referência do livro do aluno: unidade 8 

Organização dos alunos: inicialmente, posicione a turma próximo à rua principal da escola para observar o movimento 
de meios de transporte. Depois da análise, organize-os em círculo no pátio da escola, para a realização da segunda ati-
vidade. 
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1ª atividade: 

Em sala de aula, converse com os alunos sobre os meios de transporte presentes na vida deles. 

Pergunte à turma: Como você veio à escola hoje? Você conhece alguém que veio de uma forma dife-

rente? 

Convide, então, os alunos para se dirigirem até um lugar seguro, de onde possam observar os 

meios de transporte utilizados pela comunidade: carro, motocicleta, ônibus, caminhão, carroça ou 

mesmo quem circula a pé. 

 

2ª atividade: 

No pátio da escola, peça que os alunos se sentem no chão, formando um grande círculo. Peça 

que um aluno por vez vá até o centro do círculo e pense em um dos meios de transporte observados 

nos arredores da escola, sem dizer seu nome. Os demais alunos deverão adivinhar o meio de trans-

porte através da realização de algumas perguntas, por exemplo: Tem rodas? Quantas? É grande ou 

pequeno? Leva muita gente? Anda muito rápido?  

Continue a brincadeira até que todos tenham participado. A intenção é fazer os alunos identi-

ficarem as principais características dos meios de transportes que visualizam em seu dia a dia. É possí-

vel ainda solicitar que os alunos registrem o nome dos meios de transporte no caderno, durante a 

realização da atividade. 

Ao fim da aulapeça que os alunos tragam de casa, para a aula seguinte, revistas, jornais e/ou 

panfletos para recorte. 

 

Aula 2 

Duração: uma hora-aula 

Referência do livro do aluno: unidade 8 

Organização dos alunos: agrupe-os em duplas. 
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Prepare, com antecedência, um quadro no papel kraft, separado em três colunas (veja o mo-

delo): 

TERRESTRES AQUÁTICOS AÉREOS 

   

 

1ª atividade:  

Em duplas, os alunos deverão recortar os meios de transporte que encontrarem nas revistas, 

jornais e panfletos que trouxeram de casa. Incentive-os a recortar desde exemplos comuns, como car-

ros, ônibus, aviões, até os mais incomuns, como helicópteros e balões, ampliando, assim, o conheci-

mento e a troca de experiências.  

 

2ª atividade:  

Organize a colagem no mural de papel kraft a partir de instruções, como as sugeridas a seguir: 

• Colem as figuras de meios de transporte que andam sobre trilhos (trem, metrô, bonde). 

• Colem os meios de transporte que carregam muitos passageiros e cargas pelo ar (avião). 

• Colem os meios de transporte que carregam mercadorias pelas estradas (caminhão, fur-
gão, van). 

• Colem as imagens de meios de transporte que levam muitas pessoas ao trabalho diaria-
mente (ônibus, metrô). 

• Meios de transporte para vir ao colégio (carro, bicicleta, van, ônibus). 

E assim sucessivamente. Ao final, exponha o mural nas paredes da sala de aula. 

 

Aula 3 

Duração: uma hora-aula 

Referência do livro do aluno: unidade 8 

Organização dos alunos: organize-os em grupos com quatro integrantes. 
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1ª atividade: 

Inicie a aula perguntando aos alunos se eles sabem o que é transporte coletivo e se algum 

deles utiliza esse tipo de transporte para ir à escola. Estimule-os a citar as características dos transpor-

tes coletivos que conhecem. Caso o município onde residam não conte com transportes sobre trilhos, 

por exemplo, utilize os exemplos do mural construído da aula anterior. 

2ª atividade: 

Distribua aos alunos, organizados em grupos de até quatro integrantes, pratinhos de isopor. 

Nesses pratinhos, os alunos deverão desenhar, com tinta, uma rua ou avenida como as que observam 

no município. Essa “rua” irá receber diferentes meios de transporte, que os alunos construirão com 

massa de modelar, com base nos que conhecem e visualizam no lugar onde moram. Oriente-os a cons-

truir transportes coletivos e particulares (carros, bicicletas), para formar uma pequena maquete do 

trânsito que observam nas ruas do município.  

Ao final, convide os grupos a apresentar à turma sua representação. Prepare mesas ou cartei-

ras para exposição das maquetes na entrada da escola.  
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Aferição de aprendizagem 

Registre o envolvimento de cada aluno ao longo de todas as produções, a cooperação entre 

pares e a capacidade de discutir uma ideia, defendendo seu ponto de vista. Avalie, na primeira aula, 

se eles observaram uma variedade de meios de transporte nos lugares próximos à escola e se conse-

guiram identificar suas principais características. Verifique se os alunos, na segunda aula, conseguiram 

associar corretamente os transportes ao meio aquático, terrestre e aéreo. Na terceira aula, avalie se 

compreenderam o conceito de transporte coletivo. 

Questões para auxiliar na aferição 

1. Leia as dicas e indique a que meio de transporte cada uma se refere: 

a) No mar, eu navego. Posso ser de carga ou para turismo. 

b) Ando nos trilhos e apito ao me aproximar de um cruzamento. 

c) Levo as pessoas à escola, ao trabalho e em viagens pelas ruas da cidade ou pelas estradas. 

d) No ar, vivo a transportar pessoas e cargas. 

e) Duas rodas me levam para lá e para cá em momentos de lazer. 

2. Produza um texto apresentando as conclusões a que chegou sobre a importância dos meios de 
transporte para a vida das pessoas. 

 

Gabarito das questões 

1. a) navio; b) trem; c) ônibus; d) avião; e) bicicleta. 

2. Respostas pessoais. Avalie os textos dos alunos, verificando se descreveram alguns meios de 
transporte e sua importância. 


