
 

CONSTRUA SUA PRÓPRIA ESTAÇÃO METEOROLÓGICA! 

 

 

Personagem: Você trabalha na equipe do Instituto de Meteorologia do município, observando os padrões 

do tempo e desenvolvendo previsões do tempo para a cidade. 

Audiência: Cidadãos de Porto Alegre 

Formato: Você vai criar seus próprios instrumentos para monitorar o tempo. A seguir, você vai usar seus 

resultados para fazer uma previsão do tempo. Você então vai apresentar seus resultados para a turma, 

pode ser da forma que quiser como cartazes, slides, vídeo, site. 

Começando... 

 Escolha três fatores do tempo para medir diariamente durante uma semana. Você vai medir a 
temperatura e mais três outros fatores 

Pesquise quais são as formas de construir um instrumento para medir o que você escolheu (veja 

dicas abaixo) 

 Escolha um lugar adequado para colocar sua estação meteorológica (um espaço aberto sem muitos 

obstáculos é um bom local) 

 Construa seus instrumentos e instale-os na área escolhida 

 Mantenha todas as suas anotações em um caderno meteorológico durante no mínimo 5 dias. 

Inclua a data, hora e observações sobre seu fator do tempo. Compare seus resultados com a 

previsão nos jornais ou internet. Faça a previsão do tempo para um dia 

 Decida qual o formato que sua apresentação vai ser feita 

Como podemos medir o tempo? 

Aqui estão alguns instrumentos que medem o tempo e como construí-los. Existem outros métodos 

também, você não precisa seguir essa lista – mas é um bom começo! 

 Barômetro – Mede a pressão do Ar 

Materiais 

Massa de modelar Tesoura Cola branca Fita adesiva Régua Vidro de conserva com bocal largo      

 Canudo      Balão tamanho grande    Tira de cartolina de 10cmx25cm     Elástico atilho  

Procedimento 

1.Corte a parte estreita do balão. 

2.Estique o balão. Coloque-o no bocal do vidro e use um atilho para manter o balão preso no bocal. 

3.Coloque um pouco de cola no centro da tampa de balão. Cole a ponta do canudo horizontalmente no 

centro do balão. Deixe a maior parte do canudo fora da tampa do balão. Esse é o seu ponteiro. 



4.Enquanto a cola seca, dobre a cartolina verticalmente ao meio e desenhe uma escala a cada 0,5cm. 

Es reva Pressão alta  no topo da es ala e Pressão aixa  na ase da es ala. 

5.Quando a cola secar, coloque um pedaço de massa de modelar do tamanho de uma ervilha na ponta do 

canudo apontando para a escala de cartolina, conforme 

mostra a foto.  

6.Cole com fita adesiva a escala de cartolina para que ela 

fique fixa no local escolhido. 

7.Para medir, anote o local na cartolina onde o canudo 

aponta. 

 

 

 

 

 Catavento – Aponta a direção do vento 

Materiais 

Lápis com borracha na ponta     Fita Adesiva    Alfinete   Cartolina   Tesoura   Canudo  Cola 

Procedimento 

1.Use tesouras para cortar uma ponta e uma cauda de cartolina. 

2.Cole com fita adesiva a ponta e a cauda no canudo. 

3.Segure o canudo com seus dedos para encontrar o ponto central 

onde ele fica equilibrado. 

4.Cuidadosamente empurre um alfinete nesse centro do canudo e 

fixe o alfinete na borracha do lápis conforme a figura. Certifique-

se de que o catavento pode se mexer livremente. 

 

 

 Anemômetro – Mede a velocidade do vento 

Materiais 

Caneta   3 Palitos de dentes Fita adesiva  Régua    Retângulo de papelão de 15cmx20cm 

Procedimento 

1.No pedaço de papelão, desenhe uma escala em curva como mostra a foto. Marque de 1 a 10 em 

intervalos iguais. 



2.Cuidadosamente, use a caneta para fazer um 

pequeno furo onde o palito irá. Insira o palito no 

furo. 

3.Cole com fita adesiva os palitos de dente de 

cada lado do palito atravessado, como mostra a 

figura. 

4.Para medir a velocidade do vento, segure o 

anemômetro reto na direção do vento em um 

local aberto. 

 

 Pluviômetro – Mede o volume de chuva 

Materiais 

Pote de plástico cilíndrico    Funil     Régua     Fita Adesiva   Cilindro Graduado 

Pode ser feito de duas formas: 

Procedimento 1 

1. Coloque o cilindro graduado dentro da parte de baixo da 

garrafa cortada. 

2.Posicione o funil no bocal e prenda-o com fita adesiva no 

cilindro e na garrafa, como mostra a figura. 

Procedimento 2 

1.Use um pote de plástico ou vidro estreito e cilíndrico 

para coletar a chuva. 

2.Cole uma régua no interior do pote com fita adesiva. 

 

 Tabela de Nuvens – Identificar os tipos de nuvens 

Os tipos de nuvens podem nos dizer a probabilidade de chuvas. Para esse fator, você vai utilizar a tabela 

abaixo em conjunto com pesquisas na internet ou livros. 



 

Apresente seus resultados 

Você vai apresentar os seus resultados para a turma no formato que escolher, mas sua apresentação 

deverá conter esses itens: 

 Uma pequena explicação dos objetos que você construiu e como eles medem o tempo 

 Uma foto ou desenho de cada objeto 

 Caderno de anotações com os resultados obtidos por uma semana 

 Padrões que você observou ou as predições que você fez do tempo para o próximo dia 

 Uma reflexão de quão bem funcionou o objeto (se algo deu errado, o que poderia ser feito a 

respeito?) 

 

Avaliação 

Você vai ser avaliado em: 

 Construção da estação meteorológica 

 Como foram construídos os objetos e se eles medem o tempo corretamente 

 Apresentação para a turma 

 Cooperação em grupo 

(verifique a rubrica para mais informações) 
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CONSTRUA SUA PRÓPRIA ESTAÇÃO METEOROLÓGICA! 

 

 

Avaliação do Projeto em Grupo 
Alunos: 
 
 

CRITÉRIO 10-9 8-7 6-5 

Descrição e uso do 

instrumento 

 

 

 

 

 

 

X2 

Instrumento foi construído 

cuidadosamente e pode 

medir o tempo com 

precisão. Cada 

instrumento possui uma 

breve descrição de como 

funciona – escrito de forma 

clara e simples com suas 

próprias palavras. Inclui 

fotos nítidas ou desenhos 

caprichados.  

 

Instrumento foi bem 

construído e pode medir 

o tempo com um bom 

nível de precisão. Cada 

instrumento contém uma 

breve descrição de como 

funciona. Inclui fotos. 

 

Instrumento foi construído 

de forma satisfatória e 

pode medir o tempo com 

precisão limitada. 

Alguns instrumentos não 

possuem a descrição ou ela 

foi escrita de forma 

confusa ou copiada da lista 

de consulta. Inclui algumas 

fotos. 

 

Resultados (caderno 

de previsões) 

 

 

 

 

 

X2 

Observações durante uma 

semana ou mais estão 

detalhadas e 

cuidadosamente anotadas 

no caderno. Bastante 

esforço foi tomado para 

assegurar a precisão dos 

dados (dias consecutivos, 

horas parecidas). Uma 

fonte confiável foi usada 

como comparação das 

previsões encontradas. 

 

Observações durante 

pelo menos uma semana 

foram bem anotadas no 

caderno. Algum esforço 

foi tomado para 

assegurar a precisão dos 

dados (dias consecutivos, 

horas similares). Uma 

fonte confiável foi usada 

como comparação das 

previsões encontradas.  

 

Observações durante 

menos de uma semana 

foram anotadas com 

poucos detalhes, ou alguns 

resultados estão faltando, 

no caderno. Pouco esforço 

foi tomado para assegurar 

a precisão dos dados (dias 

consecutivos, horas 

similares). Uma fonte 

satisfatória foi usada como 

comparação das previsões 

encontradas.  

 



Previsão do tempo / 

Comparações 

 

 

 

X1 

Resultados foram 

cuidadosamente usados 

para prever o tempo. Uma 

comparação entre o tempo 

real e o tempo previsto foi 

feita. 

 

Foi feita alguma 

tentativa de prever o 

tempo ou de comparar o 

tempo real e previsto 

Foi feito pouco ou nenhum 

esforço de prever o tempo 

ou de comparar o tempo 

real e previsto 

Apresentação / 

Comportamento 

 

 

 

 

X2 

O projeto está bem 

organizado e bonito. A 

apresentação para a turma 

foi bastante dedicada. 

Durante o projeto, houve 

bastante cooperação ente 

o grupo na divisão de 

tarefas – parabéns! 

 

O projeto está 

organizado e 

apresentável. A 

apresentação para a 

turma foi interessante. 

Durante o projeto, houve 

certa cooperação entre o 

grupo na divisão de 

tarefas – bom trabalho!  

 

O projeto está confuso ou 

a apresentação está 

desorganizada. Houve 

pouca cooperação entre os 

colegas na divisão de 

tarefas – melhoras são 

necessárias! 

 
                                                            TOTAL ___ /80 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Avaliação Individual da Apresentação 

Aluno: 

CRITÉRIO 5 3 1 

Voz Falou de forma 

clara e devagar 

Falou bem, poderia 

falar de forma mais 

clara ou menos 

rápida 

Foi difícil de ouvir e 

entender 

Postura Fez contato visual 

com a audiência. 

Manteve boa 

postura 

Fez contato visual 

parcialmente. 

Manteve boa 

postura na maior 

parte do tempo 

Pouco olhou para a 

audiência. 

Permaneceu 

curvado ou apoiado 

na parede. 

Conteúdo Já pode ser um 

cientista! Sabia do 

que estava falando 

Mostrou 

conhecimento sobre 

o tópico 

Não demonstrou 

conhecer o 

conteúdo, cometeu 

vários erros 

Contribuição Falou igualmente 

com o grupo – não 

dominou nem se 

absteve de falar 

Poderia ter 

contribuído uma 

pouco mais / menos 

Não permitiu que 

os outros falassem 

ou não falou nada 

TOTAL ____ /20 

 

 

NOTA FINAL: 

Projeto em grupo                      / 80 

Apresentação Individual         / 20 

                           TOTAL  _____ / 100 
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