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ESCOLA SEM MUROS 
em casa também se aprende 

LÍNGUAS ESTRANGEIRAS 
ESPANHOL 

ENSINO FUNDAMENTAL - ETAPA I 
alunos de 6 a 8 anos 



Atividade do dia: 

02) Estações do ano 
Contamos com o apoio para a leitura dos seguintes conteúdos 2 



3 

Las Estaciones del Año para niños - 
Primavera, Verano, Otoño e Invierno 
 
O gatinho apresenta as estações do 
ano em espanhol e te ajuda a falar 
quais são elas!  
 
Você sabe quais são as estações do 
ano e como falamos em espanhol? 

https://www.youtube.com/watch?v=QJ97O6xDXKY
https://www.youtube.com/watch?v=QJ97O6xDXKY
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As palavras para as estações do ano em espanhol são bem parecidas com as 
do português. Vamos praticar? 

Esta é a palavra para “primavera.”  
Se escreve “primavera”, mas nós falamos “primabêra”.  
O V tem som de B! 
 
Na primavera, vemos muitas flores nascendo, bastante 
árvores verdes. O que você faz com sua família na primavera?  
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Esta é a palavra para o “verão”. 
Escrevemos “verano”, mas falamos “berano”. 
 
No verão, geralmente, faz muito calor!  
O que você faz no verão com a sua família?  
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Esta é a palavra para “outono”. 
Escrevemos “otoño”, mas falamos “otonho”. 
 
Geralmente no outono, percebemos mais ventos e vemos mais 
folhas caindo das árvores, não tem mais tantas flores e as árvores 
ficam secas.  
 
O que você faz com a sua família nessa época? 
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Esta é a palavra para “inverno”.  
Escrevemos “invierno”, mas falamos “inbiérno”.  
 
Nesta estação, faz muito frio e em alguns países que falam espanhol tem 
até neve. Aqui no Brasil, a neve é um fenômeno raro, mais visto na região 
sul do país.  
 
O que você e sua família fazem no inverno? 
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Vamos fazer uma atividade? 
 
 
 
 Qual é a sua estação do ano preferida? 

 
Que tal desenhar a sua preferida e o que você 
mais gosta de fazer quando chega nessa 
estação? 
 
Vamos usar aquelas cores que aprendemos na 
semana passada?  
 
Se preferir, consulte a ATIVIDADE 01. 
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A Secretaria de Educação ainda 

promove outras atividades para 

serem feitas em casa,  

com apoio e participação da 

família por meio da  

página Escola Sem Muros. 

taubate.sp.gov.br/escolasemmuros 

taubate.sp.gov.br/escolasemmuros

