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Título: O tempo e o clima 

Duração: 2 aulas 

Introdução 

Esta sequência didática tem o propósito de apresentar as diferenças entre as noções de clima 

e tempo atmosférico, destacando as influências do tempo no cotidiano das pessoas e as alterações 

que causa nas paisagens. 

Objetivos de aprendizagem 

Objeto de conhecimento: Preservação e degradação da natureza. 

(EF04GE11) Identificar as características das paisagens naturais e antrópicas (relevo, cobertu-

ra vegetal, rios etc.) no ambiente em que vive, bem como a ação humana na preservação ou degra-

dação dessas áreas. 

Recursos e materiais necessários  

Lousa, giz, projetor, imagens selecionadas, caderno, lápis, borracha, tabela com dados de 

precipitação e de temperatura ao longo do ano, considerando várias décadas, da capital do estado 

(unidade da federação), folha de papel A3 ou cartolina, canetas hidrográficas coloridas. 

Desenvolvimento  

Aula 1 

Duração: uma hora-aula 

Referência do livro do aluno: unidade 5 

Organização dos alunos: em semicírculo, voltados para a lousa. 

Para preparar esta aula será necessário selecionar e numerar algumas imagens de paisagens 

que apresentam diferentes características relacionadas ao tempo atmosférico (tempestade, dia 

nublado, pôr do sol, pessoas brincando na neve, pessoas com roupas leves, ou  em uma cachoeira, na 

praia etc.). 

1ª atividade  

Com os alunos organizados em semicírculo, inicie uma conversa sobre o tempo. Pergunte a 

eles como está o tempo no dia da aula (frio, quente, nublado, chuvoso etc.). Observe as respostas 

dos alunos, destacando em suas falas os elementos naturais citados. Ressalte que, para afirmarmos 
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como está o tempo, mencionamos a temperatura e a umidade do ar, por exemplo. Essas condições 

podem variar ao longo do dia e dos dias.  

Explique aos alunos que a observação dessas características momentâneas representa o 

tempo atmosférico. Quando falamos de tempo, estamos nos referindo à observação da temperatura, 

da umidade do ar, da quantidade de nuvens, da insolação, num determinado momento. 

Apresente as imagens selecionadas, descrevendo-as coletivamente; destaque as cacaracte-

rísticas que possam indicar as condições do tempo no dia em que as imagens foram feitas (sol, chuva, 

nuvens, pessoas com roupas leves ou com roupas de frio etc.). 

 

2ª atividade 

Solicite aos alunos que observem as condições do tempo no dia da aula e que anotem as informa-

ções no caderno, indicando quais são os elementos observados em relação à umidade do ar (céu 

aberto ou nublado, presença de chuva) e à temperatura. 

Além disso, peça a eles que registrem de que formas a paisagem observada a partir da escola muda 

de acordo com o tempo.  

Ao final da aula, recolha as atividades para fazer a correção. 

 

Aula 2 

Duração: uma hora-aula  

Referência do livro do aluno: unidade 5 

Organização dos alunos: em semicírculo na primeira parte da aula; em duplas para realização da atividade 

Para esta aula, é necessário providenciar a impressão de tabela com dados de de precipita-

ção (média) e temperatura (média) para cada mês do ano no período disponibilizado no site:  

Banco de Dados Climáticos do Brasil (Embrapa): <https://www.cnpm.embrapa.br/ 

projetos/bdclima/balanco/index/index.html> Acesso em: 12 jan. 2018. Ao acessar esse link, aparece 

um mapa do Brasil; clique sobre a sua unidade da federação e selecione a capital do seu estado ou 

UF (para o caso de Tocantins, não há dados de Palmas; selecione “Porto Nacional”). Ao fazer isso, 

aparecerá uma tabela, mostrando os meses do ano com vários dados. Atenha-se aos dados de 

temperatura (T) e precipitação (P). Você pode anotar esses dados (T e P) numa folha ou copiar 

apenas as colunas dos meses junto com eles, arredondando os valores que apresentarem casas 

decimais. Coloque na parte de cima o nome do município (capital) e o período (normalmente 

aparecem dados entre as décadas, como de 1960 e 1990; veja no exemplo abaixo os dados de 

Teresina, no Piauí). Esses dados mostram as médias de temperaturas médias (em ° C) e de quantida-

de de precipitação (em mm – chuvas e outros) a cada mês, durante algumas décadas. Explique aos 

https://www.cnpm.embrapa.br/projetos/bdclima/
https://www.cnpm.embrapa.br/%0bprojetos/bdclima/balanco/index/index.html
https://www.cnpm.embrapa.br/%0bprojetos/bdclima/balanco/index/index.html
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alunos que a tabela, por mostrar a média, apresenta a situação regular de temperatura e chuva, ao 

longo de pelo menos 30 anos, mostrando, dessa forma, como é o clima do local. 

Providencie cópias dos dados referentes ao município de seu estado. Essas cópias serão dis-

tribuídas para as duplas de alunos na segunda atividade, a seguir.  

Teresina - PI 

Mês T (°C) P (mm) 

Janeiro 27 248 

Fevereiro 24 261 

Março 26 283 

Abril 26 268 

Maio 26 109 

Junho 24 25 

Julho 26 13 

Agosto 26 12 

Setembro 28 17 

Outubro 29 18 

Novembro 29 65 

Dezembro 28 126 
Fonte da pesquisa: https://www.cnpm.embrapa.br/projetos/bdclima/balanco/resultados/pi/152/balanco.html Acesso em: 12 jan. 2018.  

 

1ª atividade:  

Inicie a aula retomando as imagens apresentadas na aula anterior. Explique aos alunos que 

essas imagens representam diferentes condições do tempo atmosférico, em locais e dias distintos. 

Depois, pergunte: será que, nesses locais, o tempo é dessa forma todos os dias? E em nosso municí-

pio? E na capital de nosso estado? As condições do tempo variam ao longo dos dias? E como aconte-

ce ao longo dos anos: será que há uma repetição dos condições anuais do tempo? 

Pergunte aos alunos se eles percebem mudanças no tempo ao longo do ano: períodos mais 

secos, mais chuvosos, mais frios ou quentes.  Será que isso se repete no decorrer de muitos anos? 

Deixe que eles façam as observações. 

Explique, então, que se considerarmos a repetição das condições habituais do tempo atmos-

férico, ano a ano,  no decorrer de um longo período (30 anos, aproximadamente) teremos as carac-

terísticas do clima de um local. 

Há locais em que o clima é predominantemente quente e com poucos meses chuvosos; em 

outros, faz frio em alguns meses do ano, e calor em outros. Pergunte aos alunos se sabem como é o 

clima no município em que vivem, e se percebem as variações climáticas ao longo do ano e como 

elas influenciam nas paisagens. Utilize a lousa para anotar as contribuições dos alunos. 

  

https://www.cnpm.embrapa.br/projetos/bdclima/balanco/resultados/pi/152/balanco.html
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2ª atividade 

Solicite aos alunos que formem duplas. A cada dupla, distribua a folha com a tabela que mos-

tra os dados de precipitação e de temperatura médias ao longo de vários anos, obtida no site (da 

capital da unidade da federação em que vivem). Peça às duplas que observem a tabela com atenção. 

Na tabela, eles deverão: 

• Circular de vermelho os meses mais quentes e os meses mais secos (menos chuvosos ou 
sem chuvas). 

• Circular de azul os meses mais frios e os meses mais chuvosos. 

No espaço em branco da folha, eles deverão anotar as conclusões sobre a análise da tabela, 

seguindo o roteiro abaixo: 

• As temperaturas ficam elevadas o ano todo ou há variações (neste caso, dê exemplos em 
cada situação)? Os meses mais quentes são mais ou menos chuvosos? E os meses mais 
frios?  

• Com base na tabela, como podemos descrever  o clima na capital do nosso estado:  é 
quente o ano inteiro, faz frio num determinado perído do ano (em qual?)? Tem um perí-
odo chuvoso e outro seco? Chove durante apenas alguns meses? Chove na maior parte 
do ano ou o ano todo? Explique. 

Ao final da atividade, os alunos deverão entregar a folha para correção. Você pode também 

solicitar aos alunos que respondam oralmente. Nesse caso, anote as respostas na lousa. Em ambos 

os casos, ressalte, após a correção, que as condições de temperatura e de precipitação apresentan-

das se repetiram ao longo de muitos anos (décadas). Destaque também que esse padrão de tempe-

raturas e precitações repetitivo, considerando, aproximadamente 30 anos, mostra as características 

do clima do local: períodos do anos mais chuvosos, mais secos, distribuição das temperaturas ao 

longo do ano. 
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Aferição de aprendizagem 

Observe, ao longo da primeira aula, se os alunos conseguiram identificar as diferentes carac-

terísticas do tempo: nublado, ensolarado, chuvoso, entre outros. Avalie se compreenderam que o 

tempo pode mudar ao longo dos dias, ou ao longo de um mesmo dia. Verifique, ainda, se compreen-

dem como a variação do tempo afeta nosso dia a dia e as paisagens do nosso lugar de vivência. 

Na segunda aula, os alunos deverão ter compreendido a diferença entre tempo atmosférico 

e clima, identificando as características climáticas da capital da unidade da federação onde vivem. 

Observe se eles compreenderam, pela análise da tabela, que na definição do clima de um local 

consideram-se as características que se repetem ao longo dos anos, como a variação de temperatura 

e quantidade de chuvas anuais. 

Questões para avaliar o desenvolvimento da habilidade EF04GE11 

1. Como podemos definirtempo ? E clima? 

2. Pense no clima do município onde vive. Quais características da paisagem você observa, ao 
longo do tempo, que se relacionam com o clima do lugar de vivência? 

 

Gabarito das questões 

1. Resposta esperada: o tempo se refere a características momentâneas de temperatura e umida-
de do ar,entre outras, de determinado local. O clima pode ser definido com base na observação 
das repetições das condições do tempo por um longo período (30 anos, por exemplo) em de-
terminado local. 

2. Respostas pessoais. Auxilie-os no reconhecimento dessas características, lembrando os tipos de 
roupas utilizados no decorrer do ano; os períodos de chuvas, ou mais secos. 

 


