
 

 

Língua Portuguesa 

21 de setembro e dia da árvore! Vamos ler um texto sobre essa data. 

  

 

1- -Responda:  

a) Qual data é comemorado o dia da árvore? 

_________________________________________________________________________ 

b) Depois do dia da árvore chega uma nova estação do ano, qual é essa estação? Assinale com 

um X: 

(        ) verão                  (        ) primavera                     (        ) outono                (        ) inverno  
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         O dia da árvore é 
comemorado no dia 21 de 
setembro, véspera da 
chegada da primavera, a 
estação responsável pelo 

grande aparecimento de flores e por simbolizar a continuação da vida.  
             A árvore é o maior símbolo da natureza. Ela proporciona sombra para o 
descanso, flores, frutos para alimentação, mantém a umidade do ar, diminui a 
poluição, impede a erosão e melhora as condições do solo.  
              Além de muitos benefícios para a natureza e para a nossa saúde, ela 
também tem sua participação no aspecto econômico. Os produtos que obtemos 
da árvore são: madeira para construções e moveis, celulose para o papel, carvão,  
uso medicinal e muitos outros.  
            Em cada região brasileira tem uma árvore típica. Região Norte a 

castanheira, região Nordeste carnaúba, Centro-Oeste o ipê-amarelo, Sudeste o 
jatobá e a região Sul a araucária. 
           As árvores nos trazem muitas coisas boas por isso, devemos valorizar e 

contribuir para a preservação delas com todo nosso carinho e respeito. 

 



 

Escreva 3 benefícios que a árvore nos oferece. 

______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

2- Na aula de hoje vimos que em cada região brasileira tem uma árvore típica. Escreva o 

nome delas do quadro abaixo: 

Norte Sul Nordeste Sudeste Centro-Oeste 

     
 
 

    

 

3- Sabemos que algumas árvores nos oferecem frutos. Leia o nome das plantas, faça um 

desenho e escreva o nome do fruto. 

mangueira macieira bananeira Limoeiro 

 
 
 
 
 

 
 

   

 
 

   

coqueiro laranjeira tomateiro parreira 

 
 
 
 
 

 
 

   

 
 

   

 

Estações do ano  

                   Durante o ano ocorrem quatro estações: primavera, verão, outono e inverno. Elas 

acontecem por causa da inclinação da Terra em relação ao Sol. O movimento do nosso planeta em 

torno do Sol dura um ano e recebe o nome de translação. Sua principal consequência é a mudança 

das estações. 

 Se a Terra não se inclinasse em seu eixo, as estações não existiriam. Cada dia teria 12  



 

horas de luz e 12 horas de escuridão. As estações duram aproximadamente 

 3 meses.  Clique na imagem ao lado e assista o vídeo sobre as 

características das estações do ano.  

           Agora iremos falar da estação do ano que iniciou  nessa semana 

No dia 22 de setembro.Você sabe qual é? É a primavera!  

Primavera  

 

 

 

 

Como ela inicia com o fim do inverno, os dias e as noites voltam aos seus períodos normais. 

Este é o período em que os animais se reproduzem e constroem seus ninhos. Alguns insetos, como 

borboletas e abelhas, voam de flor em flor para buscar néctar. 

A primavera costuma ser uma estação com clima agradável, pois não é nem muito quente e 

nem muito fria. 

4- jogo rápido  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5- Vamos confeccionar uma linda flor? Assista o tutorial,  clique AQUI e confeccione depois 

envie a foto da sua flor para alguém que você queria oferecer a sua flor.  

 

 

 

 

 

 

         O nome primavera vem do latim primo vere 

que quer dizer no começo do verão.          

  A primavera é a época mais florida do ano e 

antecede o verão, representando a primeira época do 

ano. 

a) O nome primavera vem de outro idioma, que é o ____________ e quer dizer 
_______________________. 

 

b) A estação que antecede a primavera é o ____________ e a que a sucede é o 
______________. 

 

c) Geralmente, a primavera é associada à _____________. 
 

d) Neste período, os animais costumam ______________ e construir _____________. 
 

e) O clima na primavera é ___________ 
 

https://www.youtube.com/watch?v=CJ3SbZBf7BM

