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O clima do estado e do município 

Duração: 3 aulas 

Referência do Livro do Estudante: Unidade 3, Capítulo 7 

 

Relevância para a aprendizagem 

O estudo do clima é fundamental para a compreensão das interações entre as dinâmicas 

naturais do planeta. O clima exerce influência na vegetação, na formação do relevo e altera as 

paisagens locais ao longo do ano, influenciando também o cotidiano dos seres humanos. A partir da 

identificação dos padrões climáticos, pretende-se despertar o interesse dos alunos sobre as 

características climáticas do lugar de vivência. 

As atividades propostas nas aulas desta sequência de didática permitirão ao aluno do 7º ano 

do Ensino Fundamental agrupar e sintetizar informações que o auxiliem a compreender melhor o 

espaço onde vive, desenvolvendo o pensamento científico, crítico e criativo. O aluno terá a 

oportunidade de articular conhecimentos prévios com novos conhecimentos específicos, identificando 

as relações entre clima e paisagem. 

 

Objetivos de aprendizagem 

• Conhecer os padrões climáticos presentes no município e no estado onde a escola se 
localiza. 

• Identificar a relação entre padrões climáticos e a paisagem local. 

 

Objetos de conhecimento e habilidades (BNCC) 

Objetos de conhecimento Habilidades 

Biodiversidade brasileira 
(EF07GE11) Caracterizar dinâmicas dos componentes físico-naturais no território 
nacional, bem como sua distribuição e biodiversidade (Florestas Tropicais, 
Cerrados, Caatingas, Campos Sulinos e Matas de Araucária). 
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Desenvolvimento 

Aula 1 – Os padrões climáticos do município 

Duração: cerca de 45 minutos. 
Local: em sala de aula. 
Organização dos alunos: conforme organização habitual na primeira parte da aula; e em duplas para a realização da 
atividade de construção do climograma.  
Recursos e/ou material necessário: lousa, giz, lápis, borracha, papel milimetrado ou quadriculado, caderno, régua, lápis 

de cor, canetinhas hidrográficas, conjunto de dados climatológicos do município. 

Colete e organize previamente um conjunto de dados climatológicos do município em que a 

escola se situa. Esses dados devem ser compostos pelas médias mensais de precipitação, temperatura 

máxima e temperatura mínima. Sugere-se a utilização dos dados disponibilizados pelo Instituto 

Nacional de Meteorologia (disponível em:  

<http://www.inmet.gov.br/portal/index.php?r=clima/graficosClimaticos>. Acesso em: 14 ago. 2018.). 

Caso o município onde se localiza a escola não possua uma estação meteorológica, utilize os dados 

referentes à estação mais próxima. Sistematize esses dados em uma tabela, como a do exemplo a 

seguir, e leve esses dados para a realização da atividade. 

Ano: ______ JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ 

Precipitação 

(mm) 

            

Temp. máx. 

(°C) 

            

Temp. mín. 

(°C) 

            

Inicie a aula investigando os conhecimentos prévios dos alunos sobre as principais 

características do clima do município. Para auxiliá-los, dê exemplos dos efeitos do clima no cotidiano, 

questione-os sobre essa influência, estimule-os a pensar se existem grandes mudanças na maneira 

como se vestem ao longo do ano. Pergunte se as chuvas no município são frequentes ou raras, se 

costumam andar com um guarda-chuva na mochila e se já notaram se as chuvas são concentradas em 

algum período do ano ou se estão distribuídas de forma regular ao longo do ano. Feitas essas perguntas 

iniciais, discuta com os alunos se eles classificariam o clima do município como seco ou úmido; quente 

ou frio. Anote as respostas na lousa. 

Espera-se que, nessa atividade, os alunos percebam as variações climáticas ao longo do ano e 

identifiquem alguns padrões climáticos do município. 

Então, distribua aos alunos, organizados em duplas, uma folha de papel milimetrado ou 

quadriculado. Apresente aos alunos a tabela com o conjunto de dados climáticos e diga-lhes que o 

objetivo da atividade é a produção de um gráfico que demonstre, ao mesmo tempo, a média mensal 

de precipitação e das temperaturas mínimas e máximas, ou seja, um climograma do município.  

http://www.inmet.gov.br/portal/index.php?r=clima/graficosClimaticos
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Apresente aos alunos um exemplo de climograma, o qual pode ser encontrado no site do 

Instituto Nacional de Meteorologia, apresentado como referência anteriormente. 

Auxilie os alunos na leitura do gráfico, pedindo-lhes que analisem algumas características do 

clima do município utilizado como exemplo. Solicite a eles que identifiquem os meses de maior e 

menor precipitação. Com relação à temperatura, peça aos alunos que identifiquem se a temperatura 

no município varia muito ou pouco ao longo do ano, e que relacionem a temperatura à precipitação: 

os meses em que mais chove são quentes ou frios? E os meses em que chove menos? 

Após a análise do exemplo, peça a eles que separem o material para a elaboração do 

climograma do município a partir dos dados apresentados na tabela. Oriente-os nas etapas de 

construção do climograma: o eixo horizontal deve conter os meses do ano; o vertical do lado esquerdo, 

a escala de precipitação, em milímetros; já no eixo vertical do lado direito deve estar a escala de 

temperatura, indicada em graus Celsius. Para construir as escalas verticais, peça aos alunos que partam 

do zero e que identifiquem o valor mais alto de precipitação e temperatura para pensar no valor mais 

alto das escalas. Assim, se a média de temperatura mais alta for 32 °C, por exemplo, eles poderão 

utilizar como valor máximo da escala de temperatura o valor de 40 °C. 

Após elaborar os eixos, oriente-os a inserir os dados da tabela no gráfico. Com o auxílio de uma 

régua, eles deverão marcar com pontos os valores de precipitação e temperaturas para cada mês. Em 

seguida, preencher as colunas referentes à precipitação com a cor escolhida. Já os valores de 

temperatura deverão ser ligados por uma linha, com cores diferentes para as médias de máximas e 

mínimas. Alerte-os para que não se esqueçam de inserir a legenda com as cores e formas utilizadas no 

climograma. 

Como tarefa de casa, os alunos deverão escrever no caderno um texto que sintetize as 

principais características observadas no climograma. Oriente-os a analisar, para a produção do texto, 

quais são as temperaturas máximas e mínimas, em quais meses elas foram registradas e quais os meses 

com maior e menor precipitação, identificando se há períodos de estiagem no município.  

Os climogramas produzidos pelos alunos podem ser afixados em um mural na sala de aula, 

para que sejam retomados nas atividades das aulas seguintes. 

 

Aula 2 – O clima no estado 

Duração: cerca de 45 minutos. 
Local: em sala de aula. 
Organização dos alunos: em semicírculo, para a atividades de discussão coletiva e observação de mapas.  
Recursos e/ou material necessário: lousa, giz, lápis, borracha, caderno, mapa de climas do Brasil, esquemas da circulação 

das massas de ar no Brasil. 
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Inicie a aula com uma discussão sobre a atividade realizada em casa. Peça que ao menos um 

aluno se voluntarie para ler o texto elaborado a partir da análise do climograma. Faça a correção da 

análise, apontando outros aspectos que a turma possa não ter percebido. Aproveite esse momento 

para comparar os dados do climograma com a conversa realizada no início da aula anterior, em que os 

alunos apresentaram a própria percepção sobre o clima do lugar de vivência. Os dados confirmam suas 

falas? Pergunte-lhes se o climograma os ajudou a perceber alguma informação desconhecida sobre o 

clima do município. 

Explique aos alunos que, a partir dos climogramas locais, é possível identificar padrões que 

permitem delimitar áreas de influência de um determinado tipo climático. Essa delimitação é a base 

para a construção dos mapas climáticos. Esclareça que as classificações do clima podem ser feitas de 

diversas formas, e por isso existem diversos tipos de classificações. 

Para que os alunos compreendam essa diferença, sugere-se a apresentação do mapa “Brasil – 

Climas”, elaborado pelo IBGE (disponível em: 

<https://portaldemapas.ibge.gov.br/portal.php#mapa852>. Acesso em: 14 ago. 2018.). Este mapa traz 

tanto a representação mais abrangente dos climas zonais quanto uma divisão climática mais localizada, 

identificando os climas de acordo com as variações de temperatura e precipitação. É possível, também, 

comparar essa classificação com a apresentada no material didático que estiver à disposição na escola.  

No mapa, mostre aos alunos a localização aproximada do município e solicite que eles 

identifiquem como é classificado o clima da região. Chame a atenção da turma para as informações da 

legenda, como média de temperatura, umidade e quantidade de meses de estiagem. Em seguida, 

incentive uma comparação entre essas informações e o climograma elaborado na aula anterior, 

pedindo aos alunos que apontem semelhanças e diferenças. Espera-se que os alunos identifiquem 

médias de temperatura e quantidade de meses secos semelhantes em ambas as fontes. Se houver 

alguma discordância, procure identificar mudanças recentes nos padrões climáticos regionais ou 

alguma descontinuidade relacionada ao relevo local, por exemplo. 

Ainda com base na análise do mapa, solicite que identifiquem o padrão ou padrões climáticos 

do estado onde a escola está inserida, caso haja mais de um. Espera-se que os alunos sejam capazes de 

dizer se o clima do município pode ou não ser generalizado para todo o estado. Caso haja mais de um 

tipo de clima no estado, pontue essas diferenças, identificando na legenda do mapa as principais 

características de cada padrão climático. Esclareça aos alunos que, no Brasil, existem alguns estados que 

apresentam diferentes tipos climáticos, e outros que apresentam apenas um tipo de clima, enfoque nas 

características do estado em questão e relacione-as com as características do relevo, a altitude etc.  

Para finalizar, apresente aos alunos alguns esquemas das massas de ar que atuam no Brasil – 

massa Equatorial continental (mEc), Equatorial atlântica (mEa), Tropical continental (mTc), Tropical 

atlântica (mTa) e a Polar atlântica (mPa) –, explicando as principais características de cada uma delas 

e destacando suas influências para o clima de alguns locais do território nacional. Em seguida, 

identifique as massas de ar que atuam no estado onde se localiza a escola e que influenciam os padrões 

climáticos locais. Então, explique os efeitos que essas massas de ar causam no clima do estado, 

https://portaldemapas.ibge.gov.br/portal.php#mapa852
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aumentando ou diminuindo as temperaturas e provocando chuvas ou secas em determinadas 

estações do ano. Peça aos alunos que associem as massas de ar mencionadas e o clima da região, 

anotando no caderno quais são as massas de ar que atuam no estado onde a escola se situa e qual é a 

influência delas no padrão climático local. Ao final da aula, recolha as produções para correção. 

 

Aula 3 – O clima e sua relação com a paisagem 

Duração: cerca de 45 minutos. 
Local: em sala de aula. 
Organização dos alunos: em grupos de quatro ou mais integrantes na primeira parte da aula; em seguida, em círculo.  
Recursos e/ou material necessário: lousa, giz, climogramas do município, mapa de climas do Brasil. 

Inicie a aula construindo na lousa, com o auxílio dos alunos, um resumo dos padrões climáticos 

do município. Para isso, eles poderão observar novamente os climogramas elaborados na primeira 

aula, os quais foram afixados em um mural na parede da sala de aula. Identifiquem, coletivamente, se 

há épocas chuvosas e/ou de seca e se há períodos de frio e/ou de calor. Anote as informações 

relevantes na lousa, pois elas serão importantes para a realização desta atividade. 

Em seguida, peça aos estudantes que formem grupos de quatro ou mais integrantes para a 

realização de uma discussão sobre a questão a seguir, que pode ser anotada na lousa ou apresentada 

oralmente: Os padrões climáticos podem influenciar a paisagem local? 

Peça aos alunos que, durante a discussão em grupo, identifiquem, por exemplo, o tipo de 

vegetação do lugar. Além disso, eles poderão verificar se existem alterações na paisagem que sejam 

relacionadas ao padrão climático ao longo do ano; dependendo das condições climáticas do lugar de 

vivência dos alunos, haverá maiores ou menores alterações na paisagem por conta do clima. Por 

exemplo, em alguns locais onde há estação seca, é possível identificar alterações na vegetação, que 

pode perder as folhas no período ou mudarem de coloração. Em outros locais, a época das chuvas 

provoca cheias nos rios, inundando grandes porções de terra. Nas áreas mais ao sul do país, é comum 

a ocorrência de geadas no inverno, o que também confere características particulares à paisagem. 

Determine um tempo para que os grupos discutam. Enquanto isso, circule pela sala, verificando se os 

alunos têm dúvidas ou dificuldades. 

Em seguida, organize os alunos em círculo. Peça que cada grupo escolha um representante 

para apresentar aos demais colegas uma síntese do que foi discutido em cada grupo, socializando o 

debate com toda a turma. Anote na lousa as alterações nas paisagens identificadas pelos grupos, 

associando-as às características do padrão climático identificado para o município na primeira parte 

da aula. Complemente com outros exemplos, se necessário. 

A partir dessa discussão, dê exemplos de outras alterações na paisagem que podem ser 

identificadas no território brasileiro. Retome o mapa de climas analisado na aula anterior e apresente-

o novamente. Ressalte a grande extensão territorial do Brasil, destacando as diferentes latitudes e 

zonas climáticas que o país abrange, e comente sobre a variedade de climas e como isso possibilita a 

diversidade de paisagens que encontramos pelo Brasil. 
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Aferição do objetivo de aprendizagem 

Em um primeiro momento, espera-se que os alunos sejam capazes de identificar os padrões 

climáticos de seu município e que elaborem um climograma com dados climatológicos locais. Observe 

ao longo da primeira aula a participação dos alunos durante a discussão e verifique se eles elaboraram 

o climograma de acordo com as instruções fornecidas.  

Na segunda aula, os alunos devem se aprofundar na análise do climograma. Verifique se eles 

conseguem identificar as principais características do clima de sua região. Ainda na segunda aula, 

avalie a produção escrita sobre a identificação das massas de ar que atuam sobre o estado, observando 

se eles conseguiram relacionar os dados de clima e as massas de ar.  

Já na terceira aula, a expectativa é que os alunos sejam capazes de relacionar o aprendizado 

obtido anteriormente, principalmente durante a produção e análise do climograma, com as 

características da paisagem. É possível avaliar os alunos pela participação nas discussões coletivas e 

em seu grupo. 

 

Questões para auxiliar na aferição 

1. Assinale a alternativa que melhor representa o clima do seu município durante o inverno: 

a) Quente e seco 

b) Quente e úmido 

c) Frio e seco 

d) Frio e úmido 

2. Observe as condições do tempo e as características da paisagem no dia de hoje e compare com os 
padrões climáticos do município. Pode-se dizer que o dia de hoje é típico da estação? Justifique. 

 

Gabarito das questões 

1. A resposta depende das características climáticas do município onde se localiza a escola, mas 
espera-se que os alunos sejam capazes de identificar os padrões climáticos locais, de modo que 
possam assinalar a alternativa correta. 

2. Espera-se que o aluno seja capaz de identificar as condições atuais do tempo, por meio da 
observação da paisagem e das condições atmosféricas, e associá-las ao padrão climático local que 
identificou ao longo das aulas desta sequência, verificando se o dia está típico ou atípico em 
relação à estação em que se encontra (seca, chuvosa, fria, quente). 


