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EMENTA 

Conceitos de climatologia e meteorologia. Função, estrutura da atmosfera. Radiação 

eletromagnética, temperatura, pressão e umidade. Ciclones, massas de ar, frentes, tornados e 

furacões. A poluição atmosférica e suas influências as condições do tempo atmosférico. 

OBJETIVOS DE ENSINO 

Geral 

Fomentar um conhecimento amplo sobre as especificidades climáticas relacionando a ação humana 

como um dos fatores importantes das atuais mudanças climáticas. 

 

Específicos 

Identificar as diferenças e relações existentes entre a climatologia e a meteorologia; 

Desenvolver a compreensão e os conhecimentos sobre a atmosfera, suas funções, estrutura e 

composição; 

Entender os principais componentes e elementos da dinâmica atmosférica em suas diversas 

escalas; 

Estudar alguns dos principais eventos e sistemas (produtores de tempo) 

meteorológicos/climatológicos; 

Compreender o aquecimento global e suas correlações sistêmicas e antrópicas; 

Conhecer conceitos, padrões, tipologias e principais fontes de poluição atmosférica; 

Apreender soluções e tecnologia de controle e combate a poluição atmosférica. 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

1 - Conceitos fundamentais de climatologia e meteorologia. 
2 - Função, estrutura e composição da atmosfera. 
3 – Radiação eletromagnética, temperatura, pressão e umidade. 
4 – Movimento do ar, dinâmica geral da atmosfera e precipitação. 
5 – Ciclones, Massas de ar, frentes, tronados e furacões. 
6 - Inversão térmica, efeito estufa, aquecimento global, el niño e la niña. 
7 – Conceitos e medidas da qualidade do ar. 
8 - Operações de telemonitores e estações de medições. 
9 – Tipos de poluentes, suas principais fontes e suas consequências. 
10 – Técnicas de controle da poluição e tratamento do ar. 

METODOLOGIA DE ENSINO 

 

Aulas expositivas dialogadas;desenvolvimento de atividades artísticas; elaboração de cartilhas; 

produção de materiais locais, projetos que conduzam os alunos a serem reconhecidos como 

agentes ativos no processo que norteia a política ambientalista; debates em sala de aula; 

seminários; debates; atividades interdisciplinares. 

Utilização de quadro branco, computador, projetor multimídia. 

AVALIAÇÃO DO PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM 

Serão considerados e analisados nas avaliações, o desempenho coletivo; o desempenho individual; 
a verificação dos exercícios quanto à correção, ordem e clareza e a assiduidade, elaboração de 
materiais artísticos, cartilhas informativas para a comunidade local, além da avaliação prevista no 
Art. 23, 1º e 4º, juntamente com as atitudes, procedimentos e competências. 

RECURSOS DIDÁTICOS 



Textos-base, computador, data show, pincel para quadro branco, globo terrestre, mapas, GPS, 
bússola. 
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