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Data comemorativa: Início do Inverno

O inverno é a estação do ano caracterizada por um período de frio intenso. Se inicia
em 21 de junho e termina em 23 de setembro.
O inverno nos países mais frios apresenta algumas características que não temos
no Brasil, mas que acontecem apenas no sul do país como as geadas e nevascas.
Em outras localidades do mundo, nos países do hemisfério norte, o inverno é bem
rigoroso, onde as pessoas usam roupas bem quentes, umas sobrepostas às outras, botas,
luvas, gorros e cachecóis, para se protegerem do frio, mantendo-se aquecidas.
No inverno alimentação deve ser à base de produtos mais energéticos e calóricos,
para suprir as necessidades de aquecimento do nosso corpo. Além disso, pratos quentes
como sopas, chás e chocolates são mais agradáveis de ser consumidos.
O organismo gasta mais energia para se manter aquecido e os alimentos que
ingerimos é que vão ajudá-lo a se manter quente.

Como o Brasil é um país de clima tropical, não possui estações bem definidas e o
inverno aqui pode ser visto com maior facilidade na região sul do país.

Equipe Escola Kids.

Exercícios.
1- Qual é a principal característica do inverno?
A principal característica do inverno é o frio intenso.
2- Quando se inicia e quando termina o inverno?
Se inicia em 21 de junho e termina em 23 de setembro.
3- Complete:
a- O inverno nos países mais frios apresenta algumas características que não temos no
Brasil, mas que acontecem no sul do país como as geadas e nevascas.
b- Como o Brasil é um país tropical, não possui estações bem definidas e o inverno aqui
pode ser visto com maior facilidade na região sul do país.
4- Observe a cena e crie um pequeno texto. Capriche!
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