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Os meios de transporte
Quando precisamos ir de um lugar a outro, como o trabalho e a escola, quando viajamos,
passeamos longe de casa ou queremos mandar ou receber mercadorias, usamos os meios de
transporte. Eles servem para transportar pessoas e mercadorias de um lugar para outro.
Os meios de transporte podem ser terrestres, que realizam trajetos por terra, como é o
caso de carros, motocicletas, caminhões, trens, metrôs e outros. Quando as pessoas são
transportadas em barcos, navios e outros meios de transporte que realizam trajetos pela água,
dizemos que o meio de transporte utilizado é aquático. Os meios de transporte que transitam
pelo ar, como aviões, helicópteros e outros, são os aéreos.

Lembre-se:Os meios transportes podem
ser coletivos, aquele que transporta muitas
pessoas de uma só vez ou individual, aqueles
usados apenas pelo proprietário.Quando você vem
para a escola de condução, o meio de transporte é
coletivo e quando vem de carro com seus pais, o
meio de transporte é individual.

Os meios de transporte têm história
Quando vemos carros, ônibus e caminhões circulando pelas ruas, normalmente não pensamos
nas diferenças que existem entre os meios de transporte dos dias atuais e aqueles que
existiram em outras épocas.
Até cerca de 1800, no Brasil, o transporte de pessoas e mercadorias era feito
principalmente com a utilização de carroças, cavalos e mulas.
Um dos maiores avanços nos transportes ocorreu há cerca de cento e cinqüenta anos: a
invenção da locomotiva a vapor. Um trem puxado por uma dessas locomotivas podia transportar
com rapidez uma grande quantidade de passageiros e de mercadorias.
Um dos meios de transporte que causou maior impacto sobre as pessoas foi o automóvel.
Correa, Aline. Akpalô história 2: ensino fundamental. 1 ed. São Paulo: Editora do Brasil, 2010.
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Atividade de fixação
Leia as perguntas com atenção e responda.
1) Para que servem os meios de transportes?
Servem para transportar mercadorias e pessoas de um lugar para o outro.
_________________________________________________________________
2) Os meios de transporte podem ser aéreos, aquáticos e terrestres
3) Qual o nome do meio de transporte que você utiliza para ir a escola?
Resposta pessoal
_________________________________________________________________
4) Qual foi o meio de transporte que mais causou impacto sobre as pessoas?
O carro
_________________________________________________________________
4) Desenhe no espaço abaixo um meio de transporte:
Terrestre
Resposta pessoal

Aquático
Resposta pessoal

Aéreo
Resposta pessoal

6) Observe as imagens e classifique os meios de transporte.

Terrestre

aéreo

aquático

aquático
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Revisão
1) Pinte o lugar que representa um grupo social que você participa.

(pintar)
2) Que tipo de atividades se pode fazer nesse lugar? Escreva duas atividades.
Estudar e brincar
3) Marque V para as frases verdadeiras e F para as frases falsas.
a) Antigamente existia castigo nas escolas. ( V )
b) Os padres jesuítas eram portugueses. ( V )
c) Hoje em dia meninas e meninos não estudam juntos. ( F )
4) Na escola, existem profissionais que exercem funções que ajudam os alunos e o
funcionamento da escola. Escreva o nome de três profissionais.
Resposta pessoal
5) Observe uma dependência da escola e pinte-a de acordo com a legenda.
Que dependência é essa?
A sala de aula
Quantas mesas de alunos há?
30 mesas
Pinte o armário de verde; a mesa da
professora de amarelo e as mesas de aluno de azul.
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1- Encontre no caça – palavras, os nomes dos meios de transporte ilustrados abaixo

2- Retire da atividade acima o que se pede:
Carro
ônibus
a) Quatro meios de transporte terrestres: _______________, ___________________,
Metrô
bicicleta
_________________________, ________________________.
Helicóptero
avião
b) Dois meios de transporte aéreos: ___________________, ____________________.
cavalo
c) Nome do animal que podemos utilizar como meio de transporte: __________________.

Respostas do caça – palavras:
Horizontais : charrete , helicóptero, carro , moto, avião, navio, bicicleta, ônibus.

Verticais: barco, metrô, foguete, cavalo, canoa

