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Título: As estações do ano  

Duração: 2 aulas 

Introdução 

Nesta sequência didática, abordaremos a inclinação do eixo de rotação e o movimento de 

translação da Terra, com sua consequente formação das estações do ano. Além disso, trataremos da 

influência das estações do ano nas diferentes temperaturas entre o hemisfério norte e hemisfério sul 

em uma mesma época do ano.  

Objetivos de aprendizagem 

• Diferenciar as quatro estações do ano. 

• Compreender a formação das estações do ano por meio do movimento de translação e da 
inclinação do eixo de rotação da Terra. 

• Reconhecer a diferença de temperaturas entre as diversas cidades do Brasil para um 
mesmo período. 

Objetos de conhecimento 

Calendários, fenômenos cíclicos e cultura. 

Habilidades 

(EF04CI11) Associar os movimentos cíclicos da Lua e da Terra e períodos de tempo regulares e 

ao uso desse conhecimento para a construção de calendários em diferentes culturas. 

Recursos e materiais necessários  

Aula 1:  

• Cartolina. 

• Globo terrestre. 

• Lanterna. 

• Lápis colorido (ou similares). 

• Lápis preto. 

Aula 2:  

• Cartolina. 

• Globo terrestre. 
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• Lanterna. 

• Lápis colorido (ou similares). 

• Lápis preto. 

• Tabelas com variação de temperatura anual de cinco cidades do Brasil (uma de cada re-
gião). 

 

Desenvolvimento  

Aula 1 – As quatro estações do ano 

Duração: uma aula de 40 minutos. 

Organização dos alunos: individual e, posteriormente, em grupos de quatro alunos. 

Nesta aula, explique a formação das estações do ano devido ao movimento de translação da 

Terra e a inclinação de seu eixo.   

Inicie a aula perguntando aos alunos: 

• Durante todo o ano vocês vão aos mesmos lugares para brincar? E as roupas que utilizam 
durante o ano, são do mesmo tipo? Espera-se que os alunos do Sul e do Sudeste mencionem 
que há períodos mais quentes e, portanto, usam roupas mais leves (camisetas, shorts e ves-
tidos), e existem momentos mais frios, quando usam mais vestimentas (meias, calças, blusas 
compridas, gorros e cachecóis). Alunos do Norte, Centro-Oeste e Nordeste não deverão rela-
tar essas diferenças. Evidentemente essas barreiras de região não são tão rígidas. 

Após a introdução, retome com os alunos que, assim como o dia e a noite são formados pelo 

movimento de rotação da Terra, as estações do ano são determinadas por um movimento, chamado 

de translação, no qual a Terra gira ao redor do Sol. Esse movimento completo demora aproximada-

mente 365 dias.  

Instigue os alunos a concluírem que a existência das estações do ano se deve ao movimento 

de translação, associado à inclinação do eixo da Terra. Para ampliar a compreensão dos alunos, utilize 

um modelo do globo terrestre e uma lanterna.  

Peça a ajuda de um aluno e simule o movimento de translação no globo terrestre ao redor da 

lanterna, que representará o Sol. Tome o cuidado de direcionar a demonstração aos alunos e apon-

tando-lhe as porções mais e menos iluminadas pela lanterna.  

Em seguida, com a ajuda de outro aluno, segure o globo terrestre com uma leve inclinação. 

Com a lanterna, projete a luz no globo em direção ao Brasil. Indague os alunos sobre qual região do 

globo terrestre deve receber maior iluminação solar e qual deve receber menos luminosidade. Neste 

momento, explique que a inclinação do eixo da Terra faz com que os hemisférios norte e sul recebam 

diferentes intensidades luminosas. Mostre a eles também que, as áreas próximas à linha do equador, 
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recebem maior intensidade de radiação solar e são mais quentes, enquanto aquelas mais próximas 

aos polos, recebem bem menos radiação solar e, portanto, são mais frias, com gelo permanente.  

Explique, também, que na primavera os períodos de dia e de noite são praticamente iguais, ou 

seja, com 12 horas de período de luminosidade e 12 horas de período de escuridão. O verão é uma 

estação bem quente e os dias são mais longos que a noite. No outono, os períodos do dia e da noite 

voltam a ter a mesma duração, enquanto o inverno é mais frio e o período noturno dura mais que o 

diurno. Faça a ressalva que isso vale para as regiões mais afastadas da linha do equador, onde as esta-

ções são mais fortemente marcadas. Ilustre, se possível, as estações do ano por desenhos na lousa, 

por imagens em slides ou por imagens separadas previamente. Para essa apresentação ilustrativa, bus-

que utilizar imagens que mostrem a diferença de luminosidade solar e características de uma mesma 

paisagem sob a ação das estações do ano. Por exemplo, uma paisagem na qual na primavera estará 

com árvores cheias de flores e folhas e no inverno com galhos secos. Insistimos para que não deixe de 

fora da discussão seus alunos que vivem no Norte ou no Nordeste, adequando essas descrições de 

cenários ligados às estações do ano, onde as mudanças ao longo do ano são mais ligadas aos regimes 

de chuvas. 

Após essa representação, organize-os em grupos de quatro alunos e peça que confeccionem 

um cartaz com as estações do ano, dividindo uma cartolina em quatro partes. Para isso, cada aluno do 

grupo poderá desenhar em um dos quadrados da cartolina. Peça que cheguem a um consenso sobre 

as atividades costumam realizar em cada período do ano e que desenhem no cartaz. Monte um painel 

na sala para que todos possam ver as produções dos outros grupos e deixe que discutam se há seme-

lhança em suas atividades individuais. Evidentemente, as descrições de alunos de diferentes regiões 

do país, serão essencialmente diferentes. 

Aula 2 – As diferentes temperaturas no Brasil 

Duração: uma aula de 40 minutos. 

Organização dos alunos: individual e, posteriormente, em grupos. 

Inicialmente, instigue os alunos a contar sobre a existência de uma linha imaginária que passa 

na parte central do globo terrestre, chamada de linha do equador. É ela que divide, hipoteticamente, 

a Terra nos dois hemisférios: norte e sul. Comente que a região equatorial é a que mais recebe ilumi-

nação solar, na média anual e, comente também que o hemisfério norte apresenta estação do ano 

oposta à que está ocorrendo no hemisfério sul. Dessa forma, quando a região norte está recebendo 

maior intensidade luminosa (verão), a região sul é mais fracamente iluminada (inverno), e vice-versa.  

Para exemplificar, comente sobre a comemoração do Natal. Aqui no Brasil (hemisfério sul), 

comemoramos o Natal no verão, enquanto nos Estados Unidos e Europa (hemisfério norte) o Natal 

acontece no inverno. Por este motivo, lá, o papai Noel sempre aparece debaixo de neve. Saliente que 

essa data comemorativa ocorre, no mesmo dia e mês do ano nos dois hemisférios. Em seguida, com o 

auxílio de um mapa-múndi, reforce (com fita adesiva ou algum outro objeto que não estrague o mapa) 

a linha do equador e aponte para o Brasil. Nesse instante, pergunte: 
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• Qual dessas duas regiões do Brasil apresenta, em geral, temperaturas mais elevadas? In-
dique, por exemplo, o estado do Pará e do Rio Grande do Sul. Espera-se que pela observa-
ção de maior intensidade da luz da lanterna, os alunos respondam que as regiões de mai-
ores temperaturas são as do Norte e Nordeste. Promova mais alguns comparativos entre 
as regiões e os estados brasileiros, atribuindo as altas temperaturas médias com a proxi-
midade da linha do equador. Lembre a eles que isso não significa que em algum momento 
a temperatura em São Paulo, por exemplo, não possa estar mais alta que em Belém ou 
Natal. Mas que a tendência ao longo do ano é aquela apontada acima. 

Após essa explanação, organize-os em grupos de quatro alunos e distribua para cada grupo 

uma tabela, previamente preparada, apresentando temperaturas médias para diversas regiões do Bra-

sil. As cidades, por exemplo, de Manaus, Salvador, Brasília, São Paulo e Porto Alegre divergem em 

relação às suas temperaturas médias.  

Solicite que cada grupo elabore uma notícia sobre o clima da sua cidade, mencionando ainda 

quais atividades podem ser realizadas pelas pessoas e as roupas utilizadas com frequência nessa re-

gião. A notícia pode ser confeccionada em uma cartolina para apresentação aos demais grupos. Du-

rante a apresentação, chame atenção dos alunos para a variação de temperaturas do nosso país. Isso 

se deve a sua extensão territorial, que proporciona regiões mais próximas da linha do equador e regi-

ões mais distantes. 

 

Aferição de aprendizagem 

Sugerimos que a aferição de aprendizagem seja realizada por meio de discussões ao longo e 

ao término das aulas. Além disso, ao final do trabalho, retome as anotações e as atividades feitas pelos 

alunos. Discuta com eles sobre o que aprenderam a respeito das estações do ano e sua variação nas 

diferentes regiões do Brasil, e pergunte se alguma das informações foi novidade para eles. Conduza a 

conversa de modo que eles relacionem o que sabiam e pensavam antes e o que sabem e pensam agora 

sobre os temas.  

Você pode também propor aos alunos alguns itens de autoavaliação: 

• Como foi minha participação nas atividades em grupo? 

• Fiz as atividades com bastante empenho? 

• Trabalhei dentro do tempo dado? 

• Deixei o local de trabalho arrumado? 

• Qual parte do trabalho gostei mais de fazer? 

• Qual estação do ano eu mais gostei de desenhar? 
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Questões para auxiliar na aferição  

1. As estações do ano são bem definidas em todo o Planeta? Explique a sua resposta? 

2. O que é movimento de translação?  

 

Gabarito das questões 

1. Não. As estações do ano só são melhor definidas quando estão distantes da linha do equador, 
como nas regiões Sul e Sudeste do Brasil, onde podemos distinguir épocas mais quente e outras 
mais frias. 

2. É o movimento dos planetas ao redor do Sol e uma volta completa ao redor do Sol dura aproxi-
madamente 365 dias. 


