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ESTAÇÕES DO ANO 

De três em três meses começa uma nova estação do ano: 

Primavera: essa estação é conhecida 

por ser o período de crescimento das 

folhas e flores das árvores. Ocorre de 

setembro a dezembro. 

Verão: o verão tem início após a 

primavera. É a estação mais quente, 

marcada por dias bem longos e de muito 

calor. Ocorre de dezembro a março. 

Outono: é nessa estação que as árvores costumam trocar suas folhas. Tem início 

logo após o verão. Ocorre de março a 

junho. 

Inverno: o inverno vem logo após o 

outono. Essa estação é a mais fria do 

ano, podendo a registrar temperaturas 

negativas em algumas regiões do Brasil. 

Ocorre de junho a setembro. 

ORIENTAÇÕES: 

– REGISTRE AS ATIVIDADES NO CADERNO; 

– COLOQUE A DATA: DIA/MÊS/ANO; 

– NOME DO PROFESSOR; 

– ATIVIDADE IMPRESSA: COLAR NO CADERNO; 

– ATIVIDADE ONLINE: LER O TEXTO, COPIAR AS PERGUNTAS E RESPONDÊ-LAS. 

 

http://pro-eve.blogspot.com/2008/03/movimentos-da-terra.html
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As estações do ano ocorrem de modo opostos no hemisfério Norte e no hemisfério 

Sul da Terra. Isso significa que, quando é verão na Europa (hemisfério Norte) é 

inverno no Brasil (que fica no hemisfério Sul), e vice-versa.  

1. Enumere as alternativas de acordo com a legenda: 

1- PRIMAVERA   2- VERÃO   3- OUTONO   4- INVERNO 

(       ) Estação do ano onde vemos muitas flores no jardim, usamos roupas como 

bermudas e camisetas. 

(       ) Estação do ano onde sentimos muito frio e temos que usar roupas como: 

touca, casaco de lã e meias grossas. 

(         ) Estação do ano em que ocorre a queda das folhas das árvores. 

(     ) Estação do ano que sentimos muito calor, tem os dias mais longos e, 

geralmente, usamos roupas bem frescas. 

2. Enumere as alternativas de acordo com a legenda, conforme os meses em que 

ocorrem as estações do ano: 

1- PRIMAVERA   2- VERÃO   3- OUTONO   4- INVERNO 

(         ) De março a junho. 

(         ) De junho a setembro.  

(         ) De setembro a dezembro.  

(         ) De dezembro a março. 

Hemisfério Norte 

Hemisfério Sul 


