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Juiz de Fora, 6th April 2020. 

 

Roteiro de estudos: 

Língua Inglesa 

 

Assistir ao vídeo proposto no link. 

Acompanhar o vídeo com o script abaixo em mãos. 

Fazer a atividade proposta. 

 

Hello, my friends! Tio Fefe here!  

Para ajudar a matar a saudade, gravei um vídeo para vocês e, para vê-lo, é só clicar ali 

embaixo.  

 

 

 

Link do video: https://youtu.be/N6Q5LiUjtKs 

No vídeo, vamos iniciar uma nova fase do nosso projeto. Vamos estudar os meios de 

transporte em inglês e como usá-los no nosso dia-a-dia.  

 

Roteiro do vídeo 

 

1- Aprenderemos os nomes dos meios de transporte mais populares 

2- Aprenderemos a dizer “eu vou para a escola de_______ (I go to school by_____)” 

3- Aprenderemos a entonação certa das frases (para praticar a fluência na língua) 

4- Explicação das atividades 

 

Para ajudar vocês, preparei um script que vocês vão seguir enquanto assistem ao vídeo. 

O script está nas páginas 2 e 3. E as atividades na página 5.  

Lembrem-se de sempre repetir a frase quando for pedido, para melhora na pronúncia do inglês. 

So, LET’S GO!!! 

Stay home, stay safe!!  

https://youtu.be/N6Q5LiUjtKs


Script 

Transportation 

 

Como você vai para a escola? 

A pé?  

De carro?  

De ônibus? 

De bicicleta?  

Hoje nós vamos ver um pouquinho sobre os meios de transporte! 

 

LET’S GO!!! 

      A CAR 

A BUS 

A BIKE 



 A TRAIN 

 A BOAT 

  A  HELICOPTER 

  A TAXI 

 

 

 



 

How do you go to school? 

I go by bike 

I go by bus 

I go by car 

Mas, e se eu for a pé, teacher? 

Hum... 

I go ON foot. 

 

Intonation 

I go by bus 

I go on foot 

I go by train 

I go by helicopter 

 

 

 

 

 

 

 

 



Exercises 

Desembaralhe as palavras para achar o meio de transporte: 

1- RAC________________________ 

2- IKEB_______________________ 

3- USB________________________ 

4- RTEPOICLHE_________________ 

5- BOTA_______________________ 

6- TOFO_______________________ 

7- XITA________________________ 

 

 

Now, draw your favorite transportation 

 

 

 

 

 


