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alunos de 6 a 8 anos

LÍNGUAS ESTRANGEIRAS

ESCOLA SEM MUROS
em casa também se aprende

ESPANHOL



ATIVIDADE DO DIA:

10 - Meses do ano



ATIVIDADE DO DIA:
Meses do ano

Nesta atividade, o objetivo principal é apresentar as primeiras noções de calendário em

língua estrangeira, por meio da leitura de um curto texto sobre cada mês.

(EF01MA17) Reconhecer e relacionar períodos do dia, dias da semana e meses do ano,

utilizando calendário, quando necessário.



Meses do ano

Nós já passamos da metade do ano de 2020! E por

isso, nossa atividade será sobre os meses do ano.

Você já sabe falar algum deles em espanhol? Passe

para o próximo slide e vamos aprender juntos!

Fonte: https://www.todamateria.com.br/meses-do-ano-espanhol/

https://www.todamateria.com.br/meses-do-ano-espanhol/


Meses del año

(Mezes dél anho)

Meses do ano

Enero (Enêro)
Janeiro
Inicialmente chamado de Ianuro, em homenagem ao Deus Iano, deus das portas, portões
e inícios. Foi assim designado por ser o mês que inicia o ano. Posteriormente, passou a
ser chamar Enero.

Febrero (Febrêro)
Fevereiro
Inspirado no nome da deusa Februa, deusa do festival da purificação, que costumava
acontecer durante essa época do ano.



Marzo (Márço)
Março
Inspirado no nome do deusMarte, filho de Februa e deus da guerra. Antigamente, era
o primeiro mês do calendário romano.

Abril (Abríl)
Abril
Deriva de "aperire", verbo em latim que quer dizer "abrir". Está relacionado com a
abertura das flores, que acontece nesse período no hemisfério norte.

Mayo (Máiô)
Maio
Inspirado no nome da deusaMaia, a deusa da fecundidade.



Junio (Runhô)
Junho
Inspirado no nome da deusa Juno, deusa do casamento, do nascimento e das
mulheres.

Julio (Rúlio)
Julho
Inicialmente era o quinto mês do calendário e por isso, era conhecido como Quintilis.
Posteriormente foi renomeado em homenagem ao imperador romano Júlio César.

Agosto (Agosto)
Agosto
Inspirado no nome do líder romano Augusto César.



Septiembre ou Setiembre (Setiêmbre)
Setembro
O calendário romano começava em março e dessa forma, setembro era o sétimo mês. No
entanto, o imperador Júlio César aplicou uma reforma que instituiu janeiro como
primeiro mês e assim, setembro passou a ser o nono mês do ano.
*Apesar de reconhecer ambas as palavras como válidas, a RAE (Real Academia Española)
recomenda septiembre como grafia preferencial.

Octubre (Óctubre)
Outubro
Outubro era o oitavo mês do ano antes da reforma aplicada pelo imperador Júlio César.
Em latim, “octo” quer dizer “oito”.



Novembre (Novêmbre)
Novembro
Novembro era o nono mês do ano. Em latim, “novem” significa “nove”.

Diciembre (Diciêmbre)
Dezembro
Dezembro era o décimo mês do ano e, em latim, “decem” significa “dez”.



Atividade

Agora, você já sabe os meses do ano em espanhol! Qual

deles é o seu favorito? Escolha um e desenhe sobre alguma

data comemorativa, feriado ou até mesmo o seu aniversário

ou o de alguém especial!

Caso precise de ajuda, pergunte a algum adulto sobre

comemorações importantes no mês que escolheu! Vamos lá?

Bom trabalho e muito capricho!
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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

