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Geografia 6º Ano  

Atividade para sexta –feira (17 de abril de 2020) – 1 hora-aula. 

 

Conteúdo:  As zonas climáticas da Terra.  

Material de apoio: 

A imagem a seguir  é uma fonte de apoio para responder o exercício 2 , da 

página 243. 

 

  

Para a realização do exercício 3, leia novamente os tópicos “ ZONA 

TROPICAL, ZONA TEMPERADA E ZONA GLACIAL”, nas páginas 242 e 243.  



Colégio São Marcos – Educação Infantil, Ensino Fundamental e 

Médio. 

Jandaia do Sul, 17 de abril de 2020. 

Professora:  Fernanda Rosa                                     Série: 6º ano 

 Aluno (a): ___________________________________________ 

 

 

Atividades 

 

- Leia os tópicos “ ZONA TROPICAL, ZONA TEMPERADA E ZONA 

GLACIAL”, nas páginas 242 e 243.  

- Responda o exercício 2  da página 242 e o exercício 3 da página 244. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RESPOSTAS DA AULA DO DIA 14/04 

 

Página 243 

a) 

                    

Nos meses de dezembro e janeiro percebemos que : 

* É   inverno no Hemisfério Norte. 

* A  zona polar do norte  não está recebendo nenhuma luz solar. 

* A  zona temperada do norte  está recebendo pouca luz solar, portanto 

o inverno é bem rigoroso. 

*A zona tropical norte possui temperaturas mais agradáveis, mesmo 

sendo inverno devido a grande quantidade de luz solar  e calor que 

recebe. 

* É verão no Hemisfério Sul. 

*A  zona polar do sul recebe luz solar constante, porém é bastante frio 

pois recebe pouco calor. 

* A  zona temperada do sul recebe luz solar e calor, e as temperaturas 

são  bem agradáveis. 

*A zona tropical sul possui temperaturas elevadas, com intenso calor,  

devido a grande quantidade de luz solar  e calor que recebe. 

 

 



b)  

       

Nos meses de junho e julho percebemos que : 

* É verão no Hemisfério norte . 

*A  zona polar do norte recebe luz solar constante, porém é muito frio 

pois recebe pouco calor. 

* A  zona temperada do norte recebe luz solar e calor, e as temperaturas 

são  bem agradáveis. 

*A zona tropical norte possui temperaturas elevadas, com intenso calor, 

devido a grande quantidade de luz solar  e calor que recebe. 

* É   inverno no Hemisfério sul. 

* A  zona polar do sul  não está recebendo nenhuma luz solar. 

* A  zona temperada do sul  está recebendo pouca luz e calor, portanto o 

inverno é bem rigoroso. 

*A zona tropical sul possui temperaturas mais agradáveis, mesmo sendo 

inverno devido a grande quantidade de luz solar  e calor que recebe. 

 

 

 

 

 


