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CIÊNCIAS 

 

Unidade temática: Terra e Universo. 

Objetos do conhecimento: Calendários, fenômenos cíclicos e cultura. 

 

Características das estações do ano 

 

As estações do ano possuem características bem definidas e específicas, diferenciando-se nos 

Hemisférios Sul e Norte de acordo com a inclinação do eixo da Terra e com os movimentos de 

rotação e translação: 

 

 Verão 

Apresenta temperaturas elevadas e dias mais longos que as noites. Nesse período, há aumento 

dos índices de chuva. 

 

 

 Outono 

É considerado um período de transição e caracteriza-se pelo declínio das temperaturas, com 

exceção das regiões que se localizam próximo ao Equador. Nesse período, as folhas das árvores 

apresentam tons amarelados e costumam cair, indicando mudança de estação. 
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 Inverno 

Caracteriza-se pela queda das temperaturas e pela ocorrência de geadas e nevascas. Apresenta 

dias mais curtos e noite mais longas em decorrência da menor incidência solar. Nesse período, 

ocorrem migrações de diversas espécies de animais para áreas com temperaturas mais elevadas. 

Em lugares distantes do Equador, o inverno representa um período de intensas nevascas. 

 

 

 Primavera 

Apresenta temperaturas amenas e agradáveis e aumento dos índices de chuva. Os dias começam 

a ficar mais longos, e as noites passam a ser mais curtas. A característica principal dessa estação 

é reflorescimento da flora terrestre. 

 

Fonte: https://mundoeducacao.uol.com.br/geografia/as-estacoes-ano.htm Acessado em 18/05/2020 

Imagens: pixabay.com e https://www.calendarr.com/brasil/inicio-do-inverno/ 

 

Compreendendo os significados 

 Suceder: 

Vir ou ocorrer depois de algo; vir em seguida, seguir-se. 

 Transição: 

Mudança de uma condição a outra. 

 Declínio: 

Diminuição de força; debilitação, definhamento, enfraquecimento. 
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 Incidência: 

Ato ou efeito de incidir, de recair. 

 Anteceder: 

Vir ou estar antes ou na frente de; preceder. 

 Nevasca: 

Tempestade de neve. 

 Ameno: 

De temperatura agradável, sem chuvas, ventanias. 

 Hemisfério: 

Metade de uma esfera; semiesfera. 

Fonte: michaelis.uol.com.br 

 

Se possível, acesse o vídeo disponível em: 

https://www.youtube.com/watch?v=aMT9MoVC8x8 

 

 

 

Agora que você conhece um pouco mais sobre as estações do ano, vamos realizar algumas 

atividades: 

 

1- Defina a estação do ano primavera: 

  

  

  

https://www.youtube.com/watch?v=aMT9MoVC8x8
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2- Observe as imagens dos objetos abaixo, identifique em qual estação do ano cada um 

deles é usado e escreva abaixo: 

 

  
 

  

  

 

 

3- Desenhe a estação do ano que mais gosta: 


