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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 inglês? Passe para

o próximo slide e vamos aprender juntos!

Fonte: https://www.lingokids.com/pt-BR/ingles-para-criancas/meses-do-ano-em-ingles

https://www.lingokids.com/pt-BR/ingles-para-criancas/meses-do-ano-em-ingles


January

(Djanuéri – Janeiro)

É o primeiro mês do ano e tem 31 dias. No hemisfério norte é inverno, enquanto

que no hemisfério sul acaba de começar o verão, ou summer.

February

(Februéri – Fevereiro)

É o mês mais curto do ano! Também é muito peculiar pois fevereiro normalmente

tem 28 dias porém, a cada 4 anos, soma-se um dia extra para um total de 29 dias.

March

(Martch – Março)

No hemisfério norte, marca a chegada da primavera, ou spring, enquanto que no

hemisfério sul é o começo do outono. Março tem 31 dias.

Months of the year

(Manfs ov de iãr)

Meses do ano



April

(Eipril – Abril)

Tem 30 dias e é conhecido como o mês das flores no hemisfério norte. Também 

vem acompanhado de ventos fortes e chuva. No hemisfério sul é outono.

May 

(Mei – Maio)

É o quinto mês do ano, tem 31 dias. No hemisfério sul é outono, ou autumn, e 

no hemisfério norte é primavera.

June

(Djúne – Junho)

Junho tem 30 dias e está bem na metade do ano. Para as pessoas que moram 

no hemisfério sul, começa o frio. Já para as que moram na outra metade do 

mundo, junho chega cheio de dias ensolarados.



July

(Djúlai – Julho)

Tem 31 dias e é a metade do ano, ou midsummer, no hemisfério norte.

Frequentemente se associa ao começo das férias.

August

(Ógust – Agosto)

É um mês frio no hemisfério sul. Tem 31 dias. Agosto, no hemisfério norte, é o mês

perfeito para ir para a praia e aproveitar o mar.

September

(Sêptember – Setembro)

É o nono mês do ano e com ele começa o outono no hemisfério norte e a primavera

no hemisfério sul. Também representa em muitos países (da Europa e da América

do Norte) o começo do ano escolar. Setembro tem 30 dias.



October

(Octôber – Outubro)

As folhas das árvores começam a cair nos países do hemisfério norte, enquanto

que no hemisfério sul as temperaturas começam a subir. Outubro tem 31 dias e é

o décimo mês do ano.

November

(Novêmber – Novembro)

Em novembro, as temperaturas no hemisfério norte continuam caindo, enquanto

do outro lado do planeta os dias são mais quentinhos. Novembro tem 30 dias e é

o penúltimo mês do ano.

December

(Dicêmber – Dezembro)

É o último mês do ano e tem 31 dias. Dezembro marca o começo do inverno, ou

winter, para os que moram no hemisfério norte e o verão para os que estão no

hemisfério sul do planeta.



Atividade

Agora, você já sabe os meses do ano em inglês! 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

