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Resumo 

Este estudo se justifica pela necessidade de 

compreender as mudanças climáticas, bem 

como o aumento da temperatura do Planeta 

Terra, aliados aos conceitos físicos previsto no 

currículo do 2º ano do Ensino Médio, tais como: 

temperatura, calor, pressão, volume e 

densidade. Pretendemos que o presente projeto 

possa mostrar a importância que o estudo do 

clima e do uso de atividades experimentais, 

possa fazer para a aprendizagem significativa 

dos conteúdos a serem estudados nesta 

temática. O aluno precisa ter condições de 

referenciar a teoria à prática, auxiliando na 

assimilação dos conteúdos abordados e em seu 

uso no cotidiano. O objetivo principal é propiciar 

aos alunos do 2° ano do Ensino Médio do 

Colégio Estadual de Iporã, no Paraná, a busca 

de um conhecimento sistematizado, permitindo 

reflexão sobre os conteúdos, contextualizando 

teoria e prática junto à estação meteorológica do 

colégio. 

Palavra chave Temperatura; clima; calor; ensino de Física. 
Formato de material Unidade Didática 
Público Alvo Alunos do Colégio Estadual de Iporã – EFMP e 

Normal 
 



APRESENTAÇÃO 
 

O presente projeto refere-se à Produção Didático-pedagógica (Unidade 

Didática), com o título “O aluno como agente transformador a partir da reflexão 

de estudo da melhoria climática de seu habitat” e o tema “Estudo de mudanças 

climáticas”. Propomos uma maneira diferenciada de trabalhar os conteúdos 

básicos de Física que na maioria das vezes são trabalhados de forma abstrata 

o que torna difícil a sua compreensão e poucos conseguem fazer a conexão 

dos fenômenos físicos e relaciona-los com a vida real. 

Com objetivo de desenvolver um trabalho que busque despertar o 

interesse do aluno, para a questão climática e do aquecimento global, 

sugerimos tornar o estudo de Termodinâmica mais claro e interativo, saindo 

dos métodos convencionais utilizados nas aulas. Em relação à prática, será 

utilizada uma estação meteorológica. A mesma pode propiciar uma visão mais 

ampla sobre a preservação ambiental com intuito de relacionar teoria e prática 

no ensino de Física a partir de conteúdos específicos relacionados à temática. 

Dessa forma, tornar o aluno um cidadão consciente e preocupado como 

o futuro do Planeta, motivando a observar principalmente as mudanças 

climáticas que vem ocorrendo nos últimos anos nas quais as ações preventivas 

podem minimizar o impacto ambiental. 

Esta Unidade Didática foi elaborada para proporcionar aos alunos uma 

compreensão das mudanças climáticas, através de metodologias e ferramentas 

que possam despertá-los a ter uma visão global sobre as consequências do 

aumento da temperatura do Planeta Terra.  

Serão utilizados os conceitos físicos, previsto no currículo do 2º ano do 

Ensino Médio, tais como: temperatura, calor, pressão, volume e densidade que 

precisarão ser retomados através de atividades que envolvam a leitura de texto 

científico, palestras, pesquisas, cálculos matemáticos e experiências para que 

possam compreender e relacionar aos desastres ambientais das últimas 

décadas.  

A implantação da estação meteorológica na escola servirá para 

monitorar a variação climática desta microrregião e dar suporte para as 

pesquisas e aulas práticas realizadas pelos alunos. 
 



Com base nos trabalhos práticos realizados através das atividades 

propostas, espera-se que os alunos possam se apropriar dos conceitos 

vivenciados por eles de conhecimentos teóricos científicos e relacioná-los com 

fenômenos climáticos no seu cotidiano. Isso é fundamental para que ele possa 

ser um mediador entre a escola e a comunidade da qual faz parte, num efetivo 

processo de ensino-aprendizagem.  
 

CONTEÚDOS 
 

Os conteúdos abordados estão contextualizados de acordo com a 

Diretriz Curricular da Educação Básica de Física, dentro do Conteúdo 

Estruturante de Termodinâmica, trabalhado nos conteúdos específicos como: 

temperatura, calor, pressão, volume e densidade tendo como suporte 

pedagógico o livro didático Física para o Ensino Médio - volume 2 dos autores, 

Kazuhito Yamamoto e Luiz Felipe Fuke, Editora Saraiva, 1ª edição – 2010, 

outros livros didáticos e outros materiais de pesquisa. 

 

UNIDADE 1: PAPEL DO HOMEM NO IMPACTO AMBIENTAL NA TERRA 
 

Carga horária 04 horas aulas 

 

 Para dar inicio ao projeto, os alunos serão orientados com uma palestra 

sobre impacto ambiental pela professora Veranice Celestino, da disciplina de 

Geografia, acompanhado do vídeo elencado abaixo. 

Vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=ssvFqYSlMho 

 

Atividade 

 

 Após a palestra, os alunos se reunirão em grupos para efetuar uma 

discussão sobre o tema abordado e fazer um relatório para responder sobre a 

seguinte questão: Até que ponto o homem contribui para o aumento de 
temperatura na Terra? 

 

 



Objetivos 
 

 Trabalhar com os alunos a relação entre o desenvolvimento 

desordenado do planeta e o aquecimento global; 

 Valorizar a troca de experiências de cada membro do grupo a partir de 

debate promovido em sala de aula sobre a temática; 

 
UNIDADE 2: ESTUDO DE TEMPERATURA, CALOR, PRESSÃO 

ATMOSFÉRICA E VOLUME 
 

Carga horária 10 horas aulas 

 
TEMPERATURA 
 

 Segundo o Dicionário Aurélio, temperatura é uma grandeza física que 

caracteriza, de modo objetivo, a sensação de calor ou frio deixado pelo contato 

de um corpo ou estado atmosférico do ar sob ponto de vista de sua ação sobre 

nossos órgãos. 

 A comparação das temperaturas dos corpos através de nosso tato nos 

fornece apenas uma ideia qualitativa dessas temperaturas. Para que a 

temperatura possa ser considerada uma grandeza física, é necessário que 

saibamos medi-la, de modo que tenhamos um conceito quantitativo desta 

grandeza. 

 A medida de temperatura é feita com a utilização de termômetros. 

Existem vários tipos de termômetros, cada um deles utilizando a variação de 

certa grandeza, provocada por uma variação de temperatura. Assim, temos 

termômetros que são construídos baseando-se nas variações que a 

temperatura provoca no comprimento de uma haste metálica, no volume de um 

gás, na resistência elétrica de um material, na cor de um sólido muito aquecido, 

etc.  

 Entretanto para adquirir um conceito quantitativo de temperatura, não é 

necessário analisar esta grande variedade de aparelhos. Os do tipo mais 

comum esta relacionado à temperatura com a altura da coluna de um liquido no 

interior de um tubo capilar de vidro. Assim, a cada altura da coluna podemos 



atribuir um número, correspondente à temperatura que determinou aquela 

altura. 

 O liquido mais utilizado neste tipo de termômetro é o Hg (por exemplo, 

nos termômetros clínicos).  
Fonte: Física (Ensino Médio) - Título: Temperatura-Escalas Termométricas, p.45, Volume 02- 
Autores: Antônio Máximo e Beatriz Alvarenga, 1ª edição- 2008. 
 
 Existem vários termômetros que foram construídos ao longo dos tempos 

por diversos estudiosos, mas alguns se tornaram referencias por serem mais 

utilizados, como o termômetro Celsius construído por Anders Celsius (1701-

1744), que divide intervalos de 0°C ponto de gelo a 100°C para o ponto de 

vapor em partes iguais, outro usada universalmente, principalmente nos meios 

científicos foi proposta pelo físico irlandês, Lord Kelvin(1824-1907), sendo 

denominada escala Kelvin ou escala absoluta, proposta em intervalos de 273K 

para o ponto de gelo e 373K para o ponto de vapor e um outro utilizado nos 

países de língua inglesa, destaca-se o físico germano-holandês Gabriel Daniel 

Fahrenheit (1686-1736), que divide em intervalos de 32°F para o ponto de gelo 

e 212°F para o pondo de vapor.  
Fonte:Física vol.Único- Título: Medida de temperatura-termômetros p.300, Editora Scipione, 1° 
Edição 1997. Autores: Antônio Máximo e Beatriz Alvarenga 
 

Para trabalhar com conversão de temperatura de escalas foi elaborado a 

Equação de conversão entre as três escalas que ficou definido como: 

 

 

 

 

 

 

 Com esta equação de conversão é possível, efetuar transformações de 

temperaturas, envolvendo estes termômetros. 
Fonte: Física Fundamental-Titulo - Relações entre as escalas- p. 222, Editora FTD, 1° edição, 
1993, Autores: Regina Azenha Bonjorno, José Roberto Bonjorno, Valter Bonjorno e Marcio 
Ramos Clinton 

 

Em se tratando da temperatura do ar ela é medida por meio de 

termômetros. Os boletins meteorológicos costumam indicar as temperaturas 

máximas e mínimas previstas para um determinado período. 

    t° C             tK – 273       t°F -32 
----------- =    -------------- = ------------- 
     5                    5                   9 
 



 O vapor de água presente no ar ajuda a reter calor. Assim verificamos 

que, em lugares mais secos, há menor retenção de calor na atmosfera e a 

diferença de entre temperatura máxima e mínima é maior. Pode se dizer que 

nesses locais pode fazer muito calor durante o dia graças ao calor do sol, mas 

frio à noite. 

Nas regiões secas como a caatinga ou os desertos, faz muito calor 

durante o dia e bastante frio à noite.  

 A umidade do ar diz respeito à quantidade de vapor de água presente na 

atmosfera – o que caracteriza se o ar é seco ou úmido – e varia de um dia para 

o outro. A alta quantidade de vapor de água na atmosfera favorece a 

ocorrência de chuvas. Já com a umidade do ar baixa, é difícil chover. 
Fonte: Perspectiva Ciências, 6º ano: Título: Temperatura do ar e umidade do ar- p.148, Editora 
do Brasil, 2° Edição, 2012, Autoras: Ana Maria Pereira, Margarida Santana e Mônica Waldhelm 

 

 

Calor 
 
 

 O calor sempre foi importante para a vida humana, e há dezenas de 

milhares de anos, o domínio da produção de fogo ajudou a trilhar o caminho 

que levou a atual cultura humana, na qual o estudo sobre o calor prossegue 

por meio de pesquisas que buscam níveis cada vez mais profundos de 

compreensão sobre esse fenômeno, sendo a energia térmica em transito que 

esta sendo transferida de um corpo para outro devido à diferença de 

temperatura existente entre eles – sempre do corpo mais de temperatura mais 

elevada para o de menor temperatura. 

 A natureza do calor demorou a ser compreendida, tendo prevalecido, por 

muito tempo, a ideia de que o calor era um fluido especial, transparente e 

levíssimo, que foi chamado de calórico.                                                                                                                             

 Segundo a teoria do calórico, quanto maior a temperatura de um corpo, 

maior seria a quantidade de calórico que ele conteria e, quando dois corpos de 

temperaturas diferentes, fossem colocados em contato, haveria uma 

transferência de calórico do corpo mais quente para o mais frio até que as 

temperaturas de ambos se igualassem. Dessa forma, o corpo quente resfriaria, 



diminuindo sua quantidade de calórico, enquanto o corpo mais frio esquentaria, 

aumentando sua quantidade de calórico. 
Fonte: Coleção Quanta Física, 3° ano, Título-Temperatura em movimento, p 141, Editora PD, 
1° Edição, 2010 Autores: Carlos A. Kantor, Lilio A. Paoliello Jr, Luiz Carlos de Menezes, 
Marcelo de C. Bonetti, Osvaldo Canato Jr, Viviane M. Alves. 
 

 

Pressão atmosférica 

 

 

 Vivemos em uma imensa massa de ar, que é nossa atmosfera, 

constituída de uma mistura de gases: oxigênio, nitrogênio, gás carbônico, vapor 

d’água, etc., essas massas de ar na atmosfera não são uniformes. A medida 

que nós elevamos nessa massa de ar, ela vai se tornando cada vez mais 

rarefeita. 

 Ela vai se dividindo conforme a sua altitude, a mais baixa é a troposfera, 

que se estende a até cerca de 10 km de altura, acha se distribuída 

aproximadamente 75% da massa total de ar que envolve a Terra. 

 Na troposfera, onde se encontra a maior quantidade de ar, também 

ocorrem os fenômenos relacionados ao clima: chuvas, tempestades, 

relâmpagos, neve etc. 
Fonte: Física vol. Único Título: A atmosfera terrestre p.175 e 176, Editora Scipione, 1° Edição 
1997, autores: Antônio Máximo e Beatriz Alvarenga. 
 

 
Volume 
 

 

 Saber o volume de chuva de uma determinada região também é muito 

importante para calcular esse volume desconhecido de grande parte da 

população. O calculo desse volume envolve apenas conceito de geometria 

espacial plana. 

 O pluviômetro é o aparelho destinado a medir, em milímetros a altura da 

lamina de água formada pela chuva que caiu a uma altura de 100 milímetros. 

Esse volume pode ser obtido calculando o paralelepípedo de 1 m2 de área da 

base e altura de 100 mm = 0,1 metros. Assim o volume será dado por: 



V = (área da base) X altura 

V = 1 X 0,1 = 0,1 m3. 

Esse volume pode ser determinado em litros, lembrando que 1 m3 = 

1000 litros.  
Assim uma chuva de 100 mm equivale a um volume de litros de: 

V = 1000 X 0,1 = 100 litros 

Isso implica dizer que para cada metro quadrado houve uma 

precipitação de 100 litros. 

A umidade relativa do ar é a relação entre a quantidade de água 

existente no ar (umidade absoluta) e a quantidade máxima que poderia haver 

na mesma temperatura (ponto de saturação). Ela é um dos indicadores usados 

na meteorologia para saber como o tempo se comportará (fazer previsões). 

Essa umidade presente no ar é decorrente de uma das fases do ciclo 

hidrológico, o processo de evaporação da água. O vapor de água sobe para a 

atmosfera e se acumula em forma de nuvens, mas uma parte passa a compor 

o ar que circula na atmosfera. 

Porém, o ar, assim como qualquer outra substância, possui um limite até 

o qual ele absorve a água (ponto de saturação). Abaixo do ponto de saturação, 

há o ponto de orvalho (quando a umidade se acumula sob a forma de 

pequenas gotas ou neblina) e, acima dele, a água se precipita na forma de 

chuva. 

A umidade relativa do ar vai variar de acordo com a temperatura (a 0ºC 

a umidade relativa do ar é de 4,9 g/m³ e a 20ºC é de 17,3 g/m³), a presença ou 

não de florestas ou vegetação, rios e represas (desertos, por exemplo, tem a 

umidade relativa do ar muito baixa) e, mesmo, à queda da temperatura 

(orvalho). 

Em um deserto a umidade relativa do ar pode chegar a 15%, sendo que 

a média mundial é de 60%. 

Quando a umidade do ar está muito baixa, ou mesmo, muito alta pode 

haver problemas, principalmente respiratórios. Com a umidade muito baixa 

(menos que 30%), as alergias, sinusites, asmas e outras doenças tendem a se 

agravar. Já, quando a umidade relativa do ar é muito alta, podem surgir fungos, 

mofos, bolores e ácaros. 



O curioso é que mesmo quando a temperatura está baixa (mais ou 

menos 24ºC), se a umidade relativa do ar for muito alta, você sente calor do 

mesmo jeito, porque o suor evapora de sua pele com mais dificuldade o que 

faz com que a sensação térmica seja mais alta. Da mesma forma, se estiver 

muito quente e a umidade relativa do ar muito baixa, você conseguirá suportar 

até 37ºC sem passar mal porque seu suor evaporará mais rápido resfriando 

seu corpo. 

O instrumento usado para medir a umidade relativa do ar é o higrômetro. 

Ele geralmente é feito usando-se sais de lítio que apresentam uma resistência 

variável de acordo com a quantidade de água absorvida.  
Fonte: http://www.brasilescola.com/matematica/calculo-volume-chuvas.htm 

 

 

Atividades 

 

 

 Os textos acima serão reproduzidos e entregues a cada aluno para que 

leiam em sala de aula, em seguida será feito uma explanação no quadro 

negro utilizando as equações e resolvendo exercícios diversificados 

elaborados pelo professor. 

 

 Também será feito um questionamento aos alunos: Como a 

temperatura, calor e pressão atmosférica influenciam nas mudanças 

climáticas que caracteriza a probabilidade de um tempo chuvoso ou a de 

um tempo seco? Na sequência um debate finalizando com um relatório. 

 

 Orientar os alunos para que se dividam em sete grupos, façam uma 

pesquisa no Laboratório de Informática do Colégio ou na Biblioteca, 

sobre como comporta a temperatura e o clima de outros Planetas de 

nosso Sistema Solar, onde cada grupo irá escolher um dos sete planetas 

diferentes da Terra, apresentar a pesquisa elaborada e discutir por meio 

de um debate o porque dessas variações de temperatura e clima, bem 

como aprofundar seus conhecimentos, indicando fontes de pesquisas 

tais como: Livros: Coleção Quanta Física – volume 02- Carlos A. Kantor 



et al; Coleção Astronomia, Série Prisma, Iain Nicolson, Editora da 

Universidade de São Paulo; Guia Ilustrado Zahar- Astronomia,Ian 

Ridpath, Editora Zahar, 3ª edição. 2010. Site: 

http://super.abril.com.br/tecnologia/climas-outro-planeta. 

 

 

Objetivos 
 
 

 A partir de textos sobre Temperatura, Calor, Pressão atmosférica 
e volume, trabalhar com os alunos como a variação desses 
parâmetros influência nas mudanças climáticas; 

 Orientar os alunos para uma pesquisa sobre o clima nos outros 
planetas do Sistema Solar para em debate, fazer a comparação 
com o clina no planeta Terra. 

 

 
UNIDADE 3: MINI ESTAÇÂO METEORÓLOGICA 

 
 

Carga horária: 14 horas aulas 

 
 

Pode-se prever ou pelo menos perceber alterações nas condições 

climáticas de uma determinada região através do conhecimento de algumas 

grandezas como umidade relativa, temperatura, pressão e velocidade dos 

ventos, dentre outras. Assim, com o objetivo de ilustrar como estas alterações 

podem ser observadas, apresentamos uma pequena estação meteorológica 

que será construída pelos alunos. 

 

 

 

 

 



Atividade 1  
  

 Os alunos serão divididos em três grupos, onde cada grupo construirá 

um dos instrumentos (barômetro, higrômetro e anemômetro) utilizando o 

Laboratório de Física do Colégio. 

 

Barômetro 

 

 Ao confeccionar o barômetro o grupo de alunos levará para casa e irá 

fazer o monitoramento por meio de probabilidades, em dias diversificados 

(tempo de Sol e chuva), a verificação da ocorrência de mudança no 

experimento, havendo variações de pressão atmosférica, segundo os 

meteorologistas, quando ela cai, existe a possibilidade de ocorrência de 

chuvas, se a pressão está subindo, é provável que o tempo melhore. O grupo 

após a observação fará coleta de dados, para discussões posteriores com 

todos os participantes do projeto.  

 

 Materiais necessários 

 

 Um frasco de vidro (boca larga) de 500g; 

 Um balão de borracha (10 polegadas);  

 Canudinho de refrigerante 

 Uma base de madeira (30 cm x 20 cm);  

 Fita adesiva (2 cm de largura); 

 Barbante; 

 Uma escala de papel graduada centimetrada;  

 

Montagem 

 

Este é o mais simples dos três equipamentos propostos. Necessitamos 

de um recipiente de boca larga (por exemplo, um vidro de maionese vazio e 

limpo), uma bexiga para festas, um canudinho e uma base que pode ser de 



madeira, papelão, cartolina ou outro material qualquer. A construção é direta e 

fácil: 

 Primeiramente corta-se a bexiga logo abaixo do seu “pescoço” e com a 

parte maior cobre-se a boca de vidro de maionese mantendo a bexiga esticada. 

Com o auxilio de um barbante, fixa se a bexiga amarrando-a a boca do vidro. 

Para melhorar a fixação, pode se passar uma fita adesiva sobre o barbante. 

 A seguir, o canudinho de refrigerante deve ser fixado na superfície da 

bexiga, também com fita adesiva. O conjunto deve então ser colocado ao lado 

de uma escala graduada. 

 Está finalizado o barômetro e seu funcionamento é o mais simples 

possível: quando a pressão externa diminui, a pressão interna do vidro de 

maionese empurra a bexiga para fora, fazendo a ponta do canudinho abaixar, 

indicando que uma condição propicia para a chuva foi alcançada. Quando a 

pressão externa aumenta, dá-se o efeito contrario. 

 Um cuidado que deve ser tomado com este equipamento está 

relacionado com variações fortes da temperatura ambiente, ou seja, podemos 

obter indicações erradas se colocarmos nosso barômetro exposto ao Sol.  

 

 
Fonte: Revista Física na Escola, v. 6, nº 2, 2005 - Disponível em: 

http://pcsbf1.sbfisica.org.br/fne/. 
 
 
 

 



Higrômetro 
  

 A umidade do ar é medida por um aparelho chamado higrômetro. 

Quanto maior a umidade do ar, mais vapor de água existe na atmosfera e 

maior a probabilidade de chover.  

 

Materiais necessários 

 

 Um suporte de madeira (20 cm x 15 cm);  

 Um carretel de madeira vazio (linha 30);  

 Um fio de cabelo (sem tintura); 

 Um peso de durepoxi (10g) 

 

Montagem 

 

 Este sistema também é simples, mas exige um pouco mais de cuidado e 

a colaboração de um (a) amigo (a) que esteja interessado (a) em contribuir com 

a Ciência. Nosso higrômetro é baseado em uma propriedade interessante dos 

fios de cabelo de uma pessoa: os fios de cabelo “sentem” a quantidade de 

água no ambiente e sofrem dilatação ou contração em função dela. Assim 

temos um sistema ideal para detectar a umidade do ar. 

 Para usar o sensor (fio de cabelo) devemos montar um sistema que 

detecte a sua contração ou dilatação. E necessário que o fio de cabelo não 

esteja com tinta e temos uma ideia de como isso pode ser feito: usando um 

pequeno carretel preso em um suporte, enrola-se um fio de cabelo tendo uma 

de suas pontas presa ao suporte e a outra presa a um pequeno pesinho. 

 No carretel prende-se um ponteiro. Quando a umidade do ar varia, o fio 

de cabelo contrai-se ou dilata-se, provocando a variação da posição do 

ponteiro e indicando diretamente se a umidade está maior ou menor. 

Novamente, observações cuidadosas serão necessárias para perceber a 

mudança na posição do ponteiro. 

 



 
Fonte: Revista Física na Escola, v. 6, nº 2, 2005 - Disponível em: 

http://pcsbf1.sbfisica.org.br/fne/ 
 

 

Anemômetro 

 

 A velocidade e direção dos ventos são fatores importantes para a 

previsão do tempo. Às vezes, ventos fortes podem trazer nuvens rapidamente, 

o que poderá provocar a formação de chuvas em poucas horas. Nas estações 

meteorológicas o aparelho que mede o vento é chamado de anemômetro. 

 

Materiais necessários 

 

 Um motor de baixa voltagem (utilizados em brinquedos elétricos de duas 

pilhas pequenas);  

 Cartolina normal (50cm x 60cm);  

 Um multímetro (de laboratório de Física); 

 Uma base de madeira (20 cm x 15 cm)  

 Um pedaço de cano de PVC (que encaixe o motor) 

 Fios de cobre (03 pedaços de 20cm com espessura de 6mm);  

 

 



Montagem 

 

 Apesar de exigir um pouco mais de conhecimento técnico para ser 

construído, o anemômetro também é muito simples. Para construí-lo, 

necessitamos de um pequeno motor do tipo usado em carrinhos de brinquedo, 

três pedaços de cartolina, alguns pedaços de madeira, fios rígidos e um 

multímetro. Em um pequeno pedaço de madeira cortada na forma de um 

círculo, fazem-se três furos ao longo de sua circunferência, separados por 

aproximadamente 120°, nos quais serão encaixados três pedaços de fios 

rígidos de cobre de 10 a 15 cm de comprimento. 

 Os pedaços de fio são terminados em forma de círculos, onde serão 

presos os pedaços de cartolina em forma de cone utilizados para “captar” o 

vento. No pedaço de madeira circular deve-se providenciar um furo no diâmetro 

do eixo do motor, que será ali encaixado. 

 Este sistema pode ser colocado em um suporte que prenda apenas o 

corpo do motor (no nosso caso, foi usado um cano de PVC). Assim, quando 

exposto a um fluxo de ar em uma determinada direção, o nosso “cata-vento” irá 

girar fazendo girar também o eixo do motor. Deve-se destacar aqui uma 

propriedade interessante do motor usado: normalmente estes motores são 

formados por dois ímãs permanentes entre os quais ficam três ou mais bobinas 

presas ao eixo do motor. Se for aplicada uma voltagem às bobinas do motor, o 

eixo começa a girar; se conectarmos um voltímetro aos terminais do motor e o 

pusermos a girar, uma pequena tensão aparece, sendo proporcional à 

velocidade do eixo. Desta forma, temos uma maneira simples de medir a 

velocidade do vento.  
 



 
Fonte: Revista Física na Escola, v. 6, nº 2, 2005 - Disponível em: 

http://pcsbf1.sbfisica.org.br/fne/. 
 

 

Atividade 2  
 
 

Cada grupo levarão os experimentos construídos para casa e poderão 

observar a probabilidade das variações ocorridas nos mesmos, montando uma 

tabela que será trazida para a sala de aula para troca de informações obtidas 

com a finalidade de discutir as medições e probabilidades em sala de aula. 

 
Objetivos 

 

 Valorizar o trabalho em grupo; 

 Desenvolver atitudes positivas e o gosto pela Física e sua aprendizagem 

em realizar atividades vinculadas a ciências; 

 Compreender que a atividade cientifica é vista como uma atividade 

humana, com seus acertos, virtudes, falhas e limitações. 

 
UNIDADE 4: ESTAÇÃO METEOROLÓGICA 

 

Carga horária: 08 horas aulas 

 

 Sabe-se que a previsão do tempo é feita por estações meteorológicas. 

Há estações de muitos tipos, algumas grandes e equipadas com aparelhos 

modernos. Outros menores com aparelho mais antigo. 



 Em uma estação meteorológica trabalha muitas pessoas de formações 

diferentes, cada uma especialista em uma área. Todos os dias ele monitoram o 

tempo de varias maneiras para saber as condições dos ventos, os tipos de 

nuvens que estão se formando, a umidade do ar, a pressão atmosférica, a 

formação de ciclones localizados em regiões diferentes do planeta. 

 O Brasil por ser um país com extensão territorial de 8 514 876 Km2, o 

Paraná, com 199.307 km², e a região noroeste do Paraná com 24.488 km². 

(Fonte: www.gazetadopovo.com.br/vidaecidadania/conteudo.phtml?id=1338662&tit=IBGE0).  

Pode-se observar que nem sempre as previsões meteorológicas 

anunciadas pelas fontes era a certeza de que exatamente esse clima seria uma 

previsão para a nossa região, devido a grande abrangência territorial do Brasil, 

Paraná e de nossa região a Noroeste, pensando nisso, o Colégio em parceria 

com a APMF, resolveu instalar uma estação meteorológica na escola para se 

aproximar mais da realidade de nosso clima, e fazendo dela um ambiente de 

informação a comunidade através dos meios de comunicação e com parcerias 

com as Universidades UFPR e a UEM e principalmente nos projetos que 

envolvem os alunos e colegiados, promovendo aos alunos um ambiente de 

pesquisas e formadores de opiniões. 

O Colégio Estadual de Iporã está equipado com uma estação 

meteorológica da marca Oregon Scientific, model: WMR928NX, com uma 

antena e que está conectado por um sensor para o Higrômetro, Anemômetro, 

Pluviômetro, um transmissor solar e um sensor barômetro-termômetro-

higrômetro, ambos fica ao lado de um computador.  
A Estação tem como objetivo em fazer o monitoramento diário do clima 

em diversos aspectos e divulgar através do meio de comunicação local, e 

utilizar como ferramenta didática, organizando através de um banco de dados 

como: variações de temperatura, umidade, pressão, velocidade e direção do 

vento, e precipitação que poderão ser utilizadas nas aulas podendo assim, 

conciliar e vivenciar teoria a prática dos conteúdos trabalhados e propiciar aos 

alunos um incentivo através das pesquisas uma iniciação cientifica. 

 

 

 

 



Atividades 

 

 Estudo do funcionamento de uma estação meteorológica a partir de 

visita técnica para entender seus recursos, sensores e medições. Após a visita, 

os alunos serão orientados a produzirem um relatório sobre a visita a estação 

meteorológica e a partir desses relatórios, iniciar um debate em sala de aula 

com o objetivo de relacionar o funcionamento da estação meteorológica e dos 

experimentos produzidos pelos alunos anteriormente. 

 

Objetivo 

 

 Realizar uma visita técnica a estação meteorológica para entender seus 

recursos, sensores, medições e funcionamento relacionando esse 

conhecimento ao conhecimento adquirido na análise do clima a partir 

dos experimentos produzidos em sala de aula.  
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