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#APROFGEO#INFORMA                  EDIÇÃO ESPECIAL #2021 

CLIMA  

Este APROFGEO@INFORMA reúne um conjunto de informações relacionadas com o clima de modo a apoiar os professores na 

sua atual atividade letiva com propostas de recursos e de atividades, passíveis de serem exploradas com os alunos, nas aulas 

de Geografia e de Cidadania e Desenvolvimento.  

A informação aqui reunida é atualizada e traduz a visão multiescalar importante na abordagem ao clima (Mundo, Europa e 

Portugal). A utilização apropriada de Big data e de webSIG, permite uma visualização instantânea e interativa, gráfica e carto-

gráfica pormenorizada e multifatorial dos fenómenos, visualmente é muito mais atrativa e apelativa e representa uma mais-

valia na transposição didática dos conteúdos. Acresce a isto, o estímulo à utilização destas por iniciativa própria e autonomia 

em pesquisas futuras e outros contextos.  

Na última página estão identificadas as Atividades do Dia [disponíveis em www.aprofgeo.pt (MENU NOVIDADES-> ATIVIDADE 
DO DIA] e do GEORED  [disponíveis  em Recursos - Geored (mec.pt)] relacionadas com a temática desta edição.  

BIOMAS 

http://www.aprofgeo.pt/
https://geored.dge.mec.pt/recursos
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Aprendizagens Essenciais 

Ensino Básico 

1º Ciclo 

3º Ano: Distinguir diferentes formas de interferência do Oceano na vida humana (clima, saúde, alimentação, etc.). 4º Ano: 
Relacionar a distribuição espacial de alguns fenómenos físicos (relevo, clima, rede hidrográfica, etc.) com a distribuição espa-
cial de fenómenos humanos (população, atividades económicas, etc.) a diferentes escalas. 

2º Ciclo 

5º Ano: Descrever e representar em mapas as principais características da geografia física (relevo, clima, hidrografia e      
vegetação) em Portugal e na Península Ibérica, utilizando diferentes variáveis visuais (cores e símbolos). 

3º Ciclo 

7º Ano: Distinguir clima e estado do tempo, utilizando a observação direta e diferentes recursos digitais (sítio do IPMA, por 
exemplo). Reconhecer a zonalidade dos climas e biomas, utilizando representações cartográficas (em suporte papel ou    
digital). 9º Ano: Elaborar gráficos termopluviométricos, descrevendo o comportamento dos elementos do clima, de estações 
meteorológicas de diferentes países do Mundo. Compreender as características dos diferentes climas da superfície terrestre 
enumerando os elementos e os fatores climáticos que os distinguem. Identificar os fatores de risco de ocorrência de catás-
trofes naturais, numa determinada região. Aplicar as Tecnologias de Informação Geográfica, para localizar, descrever e   
compreender os riscos e as catástrofes naturais. Relacionar as condições meteorológicas extremas com os riscos e a        
ocorrência de catástrofes naturais. 

 

Ensino Secundário 

Geografia A—Ensino Regular 

10º Ano: Comparar a distribuição dos principais recursos energéticos e das redes de distribuição e consumo de energia com 
a hidrografia, a radiação solar e os recursos do subsolo. Ѻ Ѻ Descrever a distribuição geográfica e a variação anual da tempe-
ratura e da precipitação e relacioná-las com a circulação geral da atmosfera. Inferir o potencial de valorização económica da 
radiação solar, apresentando exemplos dessas possibilidades. Relacionar as disponibilidades hídricas com a produção de 
energia, o uso agrícola, o abastecimento de água à população ou outros usos. Construir um quadro de possibilidades sobre a 
exploração sustentável dos recursos naturais de Portugal – minerais, energéticos, hídricos e marítimos, evidenciando       
reflexão crítica e argumentação fundamentada.    

Geografia—Cursos Profissionais 

B3: Localizar as principais bacias hidrográficas, em Portugal, utilizando mapas de diferentes escalas. Caracterizar as redes 
hidrográficas existentes no território nacional, tendo em conta a diversidade litológica, morfológica e climática existente, 
utilizando os correspondentes mapas temáticos. Analisar as características das redes e das bacias hidrográficas para identifi-
car situações de risco de cheias. Questionar e propor soluções para situações de risco resultantes da possibilidade de cheias 
e de secas prolongadas afetarem pessoas e atividades em diferentes áreas do território nacional. Reconhecer a importância 
da correta gestão e proteção das águas subterrâneas e dos aquíferos no contexto dos recursos hídricos nacionais e locais. 
Avaliar a importância estratégica dos recursos hídricos para o desenvolvimento e sustentabilidade do nosso futuro comum, 
tendo por base documentos de importância nacional e internacional. 

Área de Integração – Cursos Profissionais 

Tema-Problema 3.3.: Refletir sobre possíveis soluções e/ou medidas de mitigação para os principais problemas ambientais, 
ajustadas à promoção de um desenvolvimento sustentável, ilustrando casos concretos. 
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#APROFGEO#INFORMA                  EDIÇÃO ESPECIAL #2021 

Nota: Basta carregar nas imagens para aceder aos links. 

1) NASA | Ambiente biogeográficos  

Mapas e webSIG 

Fonte: Portal das energias 
renováveis. Disponível em 
http://
www.energiasrenovaveis.c
om/index.asp?ID_area=1 

Descrição: Excelente site 

da NASA para investigar os        

Biomas com mapa geral da   

distribuição dos Biomas. 

Novos mapas detalhados 

das paisagens naturais do 

mundo criadas usando   

dados de satélite da NASA 

poderiam ajudar os cientis-

tas a prever melhor os    

impactos das futuras mu-

danças climáticas.            

Nota: Em inglês.  

Descrição: Excelente site da NASA 

para investigar os Biomas com mapa 

geral da distribuição dos Biomas.  

Nota: Em inglês.   

Fonte: NASA. Disponível em Mission: 
Biomes (nasa.gov) 

  
Fonte: NASA. Disponível em  

New satellite-based maps to aid in climate forecasts – Climate Change: Vital Signs of the Planet (nasa.gov) 
  

http://www.energiasrenovaveis.com/index.asp?ID_area=1
http://www.energiasrenovaveis.com/index.asp?ID_area=1
http://www.energiasrenovaveis.com/index.asp?ID_area=1
https://earthobservatory.nasa.gov/biome
https://climate.nasa.gov/news/2395/new-satellite-based-maps-to-aid-in-climate-forecasts/
https://earthobservatory.nasa.gov/biome
https://earthobservatory.nasa.gov/biome
https://climate.nasa.gov/news/2395/new-satellite-based-maps-to-aid-in-climate-forecasts/
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Nota: Basta carregar nas imagens para aceder aos links. 

Fonte: NASA Disponível em Global Maps 

(nasa.gov)  

Descrição: Site com um conjunto 

diversificado de mapas com indica-

dores de clima. Nota: Em inglês. 

Descrição: Sítio com informação  

sobre temperatura e precipitação. 

Permite consultar histórico e ano-

malias.  Nota: Em inglês. 

Fonte: NASA. Disponível em Global 
Temperature and Precipitation Maps | 
Temperature, Precipitation, and Drought | 
National Centers for Environmental Infor-
mation (NCEI) (noaa.gov)  

https://earthobservatory.nasa.gov/global-maps
https://earthobservatory.nasa.gov/global-maps
https://earthobservatory.nasa.gov/global-maps
https://www.ncdc.noaa.gov/temp-and-precip/global-maps/
https://www.ncdc.noaa.gov/temp-and-precip/global-maps/
https://www.ncdc.noaa.gov/temp-and-precip/global-maps/
https://www.ncdc.noaa.gov/temp-and-precip/global-maps/
https://www.ncdc.noaa.gov/temp-and-precip/global-maps/
https://www.ncdc.noaa.gov/temp-and-precip/global-maps/
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Nota: Basta carregar nas imagens para aceder aos links. 

2) WINDY | Previsão meteorológica  

Descrição: WebSIG de previsão meteorológica permite adicionar várias camadas conjugando diferentes elemen-

tos de clima (temperatura, vento, precipitação,…) e visualizar os fenómenos (isolados ou conjugados) a diferentes 

escalas.   

Fonte: WINDY. Disponível em Windy: Wind map & weather forecast  

3) WINDGURU | Previsão meteorológica  

Fonte: WINDGURU. Disponível em Windguru - Maui (north shore)  

Descrição: Sítio de previsão meteorológica que permite visualizar diferentes elementos de clima 

(temperatura, vento, precipitação,…) e do mar. 

https://www.windy.com/?38.717,-9.133,5
https://www.windy.com/?38.717,-9.133,5
https://www.windguru.cz/53
https://www.windguru.cz/53
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Nota: Basta carregar nas imagens para aceder aos links. 

4) ARCGIS | Mapas  

Descrição: Site com um conjunto diversificado de mapas 

com indicadores de clima e biomas. Nota: Em inglês. 

Fonte: ARCGIS. Disponível em World Climate Regions (arcgis.com) 

Descrição: Regime de Tempera-

tura: Descreve o quão quente ou 

frio é uma área durante algum 

período de tempo (hora, dia, 

mês, estação, ano, década, etc.). 

Descrição: Regime de humidade:  

Descreve como a precipitação está 

associada a ambientes de humidade. 

Muita precipitação está associada a 

ambientes de humidade, enquanto 

precipitação limitada resulta em    

ambientes mais secos. 

https://storymaps.arcgis.com/stories/61a5d4e9494f46c2b520a984b2398f3b
https://storymaps.arcgis.com/stories/61a5d4e9494f46c2b520a984b2398f3b
https://storymaps.arcgis.com/stories/61a5d4e9494f46c2b520a984b2398f3b%20
https://storymaps.arcgis.com/stories/61a5d4e9494f46c2b520a984b2398f3b
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Nota: Basta carregar nas imagens para aceder aos links. 

5) PORTAL DO CLIMA| Mapas  

Descrição: WebSIG com muitas variáveis climáticas quer para todo o território quer a nível regional.  

Fonte: Portal do Clima. Disponível em http://portaldoclima.pt/pt/ 

http://portaldoclima.pt/pt/
http://portaldoclima.pt/pt/
http://portaldoclima.pt/pt/
http://portaldoclima.pt/pt/
http://portaldoclima.pt/pt/
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1) Universidade de Berkeley | Biomas 

Nota: Basta carregar nas imagens para aceder aos links. 

Descrição e Imagens 

Descrição: Informação, em inglês, da Universidade de Berkeley sobre Biomas com imagens. 

Fonte: Berkeley University. Biomes. Disponível em https://ucmp.berkeley.edu/exhibits/biomes/index.php 

2) National Geographic | Biomas 
Descrição: Informação, em inglês, da National Geographic sobre Biomas com imagens. 

Fonte: National Geographic . Biomes. Disponível em https://www.nationalgeographic.org/topics/
resource-library-biomes/?q=&page=1&per_page=25  

https://ucmp.berkeley.edu/exhibits/biomes/index.php
https://ucmp.berkeley.edu/exhibits/biomes/index.php
https://www.nationalgeographic.org/topics/resource-library-biomes/?q=&page=1&per_page=25
https://www.nationalgeographic.org/topics/resource-library-biomes/?q=&page=1&per_page=25
https://www.nationalgeographic.org/topics/resource-library-biomes/?q=&page=1&per_page=25
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1) IPMA | Resumo climático  

Nota: Basta carregar nas imagens para aceder aos links. 

Relatórios 

Descrição: Relatório sobre os resumos climáticos dos anos 2019 e 2020 (preliminar) do IPMA 

Fonte: IPMA. Resumo climático – 2020. Disponível 
em RESUMO-boletim_clima_ipma_2020.pdf 

Fonte: IPMA. Resumo climático – 2019. Disponível 
em Microsoft Word - Resumoclimatico - Ano 
2019.doc (ipma.pt) 

https://www.ipma.pt/resources.www/docs/im.publicacoes/edicoes.online/20200124/duxzjqIIDrBxNidAOAXo/cli_20191201_20191231_pcl_aa_co_pt.pdf
https://www.ipma.pt/pt/media/noticias/documentos/2020/RESUMO-boletim_clima_ipma_2020.pdf
https://www.ipma.pt/pt/media/noticias/documentos/2020/RESUMO-boletim_clima_ipma_2020.pdf
https://www.ipma.pt/resources.www/docs/im.publicacoes/edicoes.online/20200124/duxzjqIIDrBxNidAOAXo/cli_20191201_20191231_pcl_aa_co_pt.pdf
https://www.ipma.pt/resources.www/docs/im.publicacoes/edicoes.online/20200124/duxzjqIIDrBxNidAOAXo/cli_20191201_20191231_pcl_aa_co_pt.pdf
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IPMA | Resumo climático  

Nota: Basta carregar nas imagens para aceder aos links. 

Relatórios 

Descrição: Gráficos com os resumos climatológicos mensais do IPMA. 

Fonte: IPMA. Relatório frio generalizado – janeiro 2021.   

Disponível em Modelo de folha branca do IMPA (ipma.pt) 

https://www.ipma.pt/pt/media/noticias/documentos/2021/Clima_acompanhamento-jan-2021.pdf
https://www.ipma.pt/pt/media/noticias/documentos/2021/Clima_acompanhamento-jan-2021.pdf
https://www.ipma.pt/pt/media/noticias/documentos/2021/Clima_acompanhamento-jan-2021.pdf
https://www.ipma.pt/pt/media/noticias/documentos/2021/Clima_acompanhamento-jan-2021.pdf
https://www.ipma.pt/pt/media/noticias/documentos/2021/Clima_acompanhamento-jan-2021.pdf
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1) IPMA | Resumo climatológico mensal 

Nota: Basta carregar nas imagens para aceder aos links. 

Mapas e gráficos 

Descrição: Gráficos com 

os resumos climatológi-

cos mensais do IPMA. 

Fonte: IPMA. Resumo climático – 2019. Disponível em IPMA - Resumo boletim clima  

Descrição: Gráficos e mapas 

com os resumos climatológi-

cos (temperatura e precipita-

ção) mensais do IPMA. Com 

um histórico anual até 2001. 

Fonte: IPMA. Resumo climático – 2019. Disponível em IPMA - Mapas  

2) IPMA | Mapas e gráficos 

https://www.ipma.pt/pt/oclima/monitoriza.mensal/
https://www.ipma.pt/pt/oclima/monitoriza.mensal/
https://www.ipma.pt/pt/oclima/monitorizacao/index.jsp?selTipo=g
https://www.ipma.pt/pt/oclima/monitorizacao/index.jsp?selTipo=g
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Nota: Basta carregar nas imagens para aceder aos links. 

Mapas e gráficos 

2) IPMA | Mapas e gráficos 

Descrição: Gráficos e 

mapas com os resumos 

climatológicos 

(temperatura e precipi-

tação) mensais do 

IPMA.   

Com um histórico anual 

até 2001. 

Fonte: IPMA. Resumo climático – 2019. Disponível em IPMA - Mapas  

https://www.ipma.pt/pt/oclima/monitorizacao/index.jsp?selTipo=g
https://www.ipma.pt/pt/oclima/monitorizacao/index.jsp?selTipo=g
https://www.ipma.pt/pt/oclima/monitorizacao/index.jsp?selTipo=g
https://www.ipma.pt/pt/oclima/monitorizacao/index.jsp?selTipo=g
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Gráficos termopluviométricos 

Descrição: Dados para construção de gráficos termopluviométricos.  Pode-se pedir aos alunos que façam 

uma investigação e disponibilizar o excel de fazer gráficos. Nota: Excel em anexo para realizar os referidos 

gráficos o dados das normais climatológicas de algumas estações de Portugal de dois períodos diferentes. 

1931-1960  1981-2010 

Fonte: APROFGEO 
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Nota: Basta carregar nas imagens para aceder aos links. 

Gráficos termopluviométricos 

Descrição: Base de dados mundial 

com um conjunto diversificado de 

indicadores de clima muito útil pa-

ra a elaboração de gráficos termo-

pluviométricos. A pesquisa de in-

formação pode ser feita a partir do 

mapa. Nota: Em inglês. 

Fonte: ClimateCharts 

SUGESTÕES DE ATIVIDADES 

 ATIVIDADES  DO DIA [Disponíveis em www.aprofgeo.pt (MENU NOVIDADES-> ATIVIDADE DO DIA)]  

Atividade do dia 12 | Desemparelhado | Tempo e Clima (3ºC) | Ana Cristina Câmara 

Atividade do dia 12 | Desemparelhado | Tempo e Clima (ES) | Ana Cristina Câmara 

Atividade do dia 18 | Gráficos Animados | Mopti (cartões, graficos, personagens) | Ana Cristina Câmara  

Atividade do dia 43 |TIC | Riscos naturais | Saraivada de maio (2019) | Susana Maurício Dias 

 

RECURSOS GEORED [Disponíveis  em Recursos - Geored (mec.pt)  ] 

Estado de tempo e elementos climáticos | Anabela Reis 

A distribuição da temperatura em Portugal continental | Ricardo Garcia 
A distribuição da precipitação em Portugal continental | Ricardo Garcia 

Meio Natural e Tipos de Clima | Maria Emília Pereira da Silva Lopes  

Os gráficos termopluviométricos no estudo da distribuição da precipitação e da temperatura em Portugal Conti-

nental | Susana Pereira 

“A bolha de frio do Atlântico Norte” | Ana Cristina Câmara, Pedro Damião, Susana Maurício Dias 

https://climatecharts.net/
https://climatecharts.net/
http://www.cfpor.pt/moodle30/pluginfile.php/5081/mod_resource/content/1/Desemparelhado_tempo%20e%20clima%209ano_EB_Geografia.pdf
http://www.cfpor.pt/moodle30/pluginfile.php/5260/mod_resource/content/1/Desemparelhado_tempo%20e%20clima%20ES_Geografia%20A.pdf
http://www.cfpor.pt/moodle30/pluginfile.php/5216/mod_resource/content/4/Mopti_Cart%C3%B5es.pdf
http://www.cfpor.pt/moodle30/pluginfile.php/5254/mod_resource/content/1/Mopti_Gr%C3%A1ficos.pdf
http://www.cfpor.pt/moodle30/pluginfile.php/5255/mod_resource/content/1/Mopti_Personagens.pdf
http://www.cfpor.pt/moodle30/mod/resource/view.php?id=3048
https://geored.dge.mec.pt/recursos
http://geored.dge.mec.pt/recursos/estado-de-tempo-e-elementos-climaticos
http://geored.dge.mec.pt/recursos/a-distribuicao-da-temperatura-em-portugal-continental
http://geored.dge.mec.pt/recursos/a-distribuicao-da-precipitacao-em-portugal-continental
http://geored.dge.mec.pt/recursos/meio-naturalclimas
http://geored.dge.mec.pt/recursos/os-graficos-termopluviometricos-no-estudo-da-distribuicao-da-precipitacao-e-da-temperatura-em-portugal-continental-revisao-rac
http://geored.dge.mec.pt/recursos/os-graficos-termopluviometricos-no-estudo-da-distribuicao-da-precipitacao-e-da-temperatura-em-portugal-continental-revisao-rac
http://geored.dge.mec.pt/recursos/la-bolha-de-frio-do-atlantico-norter

