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LÍNGUA INGLESA 

 

Eixo: Conhecimentos Linguísticos. 

 

Hoje vamos aprender mais sobre as estações do ano. Por isso, prepare-se para as atividades que 

virão a seguir: 

 

 

Fonte: freepik.com 

 

Senhores pais, ou responsáveis, sigam o passo a passo para auxiliar a criança a completar as 

atividades. Se possível acesse os links abaixo: 

 

 Vocabulário: clique no link https://www.youtube.com/watch?v=5Pra6aX8ldc para que a 

criança aprenda o vocabulário sobre as estações do ano. No fim do vídeo ainda há um 

exercício de revisão. 

 

 Prática: clique no link https://www.youtube.com/watch?v=p4O9Tk_9zFU para assistir ao 

vídeo de prática, em que a professora faz uma revisão do vocabulário e um exercício no 

final. 

 

 Música: Assista à música acessando o link 

https://www.youtube.com/watch?v=xaYjjGIcOQg. Incentive a criança a cantar o refrão, 

identificando as estações do ano. 

 

 Atividades: agora a criança já está pronta para iniciar as atividades a seguir:  

https://www.youtube.com/watch?v=5Pra6aX8ldc
https://www.youtube.com/watch?v=p4O9Tk_9zFU
https://www.youtube.com/watch?v=xaYjjGIcOQg
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Revisando: Como aprendemos na introdução desta aula, as estações do ano ajudam a mudar 

completamente a paisagem de tudo o que vemos: às vezes há mais flores, ou mais calor. Tem 

uma estação que deixa tudo bem frio e sem folhas nas árvores... Veja abaixo cada uma delas e 

aprenda as estações do ano em inglês: 

 

 

 

 

Na primeira imagem, você pode ver o spring (diga “spríng”). Nessa estação do ano, é muito 

comum vermos muitas flores e dias ensolarados e bonitos. As pessoas gostam muito de ir aos 

parques e de passear, porque a paisagem fica bem linda de se ver. Esta é a Spring, a estação 

das flores. 

 

Na segunda imagem, você pode ver o summer (diga “sãmer”). Para quem gosta de praia, de 

piscina e também de fazer qualquer atividade fora de casa, esta é a estação ideal! Aqui no Brasil, 

durante o summer acontece o Natal, o Ano-Novo e o feriado de carnaval e as férias escolares. 

Por isso, as praias ficam lotadas nesta época.  

 

Logo em seguida, na terceira imagem, encontramos o fall (diga “fóul”). Nesta estação começa a 

ficar um pouco mais frio e as folhas das árvores começam a secar e ficar de cor mais alaranjada. 

Em inglês há duas palavras para esta estação: fall ou autumn (diga “óutãm”), você escolhe!  

 

Por último, temos o winter (diga “uínter”). Essa estação é a mais fria de todas. Durante o winter, 

as pessoas costumam usar casacos bem pesados, cachecóis, botas ou tomar chocolate quente 

para ajudar a esquentar o corpo. Há países em que o winter é t ão forte, que chega a nevar! 

Ainda bem que aqui no Brasil o friozinho é bem gostoso, não é mesmo?  
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Tradução do vocabulário: logo abaixo, você poderá encontrar as palavras que vão te ajudar a 

relembrar rotina: 

 

Vocês, Pais ou Responsáveis, caso prefiram, podem pesquisar a pronúncia no site the free 

dictionary, no link https://www.thefreedictionary.com/. Veja a seguir: 

 

Spring: primavera. 

Summer: verão. 

Autumn ou Fall: outono. 

Winter: inverno. 

 

 

Fonte: freepik.com 

  

https://www.thefreedictionary.com/
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Atividade 1: Verifique a imagem abaixo e escreva as estações correspondentes: 

 

 

 

1.       . 

2.       . 

3.       . 

4.       . 

 

 

Fonte: freepik.com 

 

  

1 2 

3 4 
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Atividade 2: Qual das imagens abaixo representa a estação Winter? Circule ou desenhe a 

resposta.  

 

 

 

1)  2) 

 

Fonte: freepik.com 


