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Atividade em classe 
Passos de elaboração e leitura de climogramas: 

1. Cole os dados em tabela de temperatura e precipitação no 
papel ofício. 

2. Trace com a régua as vertentes (P - mm) e (T- C) e as gradue 
de acordo com os dados a serem  informados. 

        Atenção:   

 Graduação de precipitação é de 50mm em 50mm.             

 Graduação de temperatura é de 5C em 5C ou 10 em 10C.  

3. Faça as colunas de precipitação e a linha de temperatura de 
acordo  com o dados fornecidos. 

4. Redija um texto, logo abaixo do climograma, de interpretação 
do climograma feito por você. Informar : 

 País, localização do hemisférios, meses e estações mais e 
menos chuvosas , bem como meses e estações  mais e menos 
quentes. 



Exemplo 



Temperatura 
 

 Descrever a média anual da temperatura. (Soma e divide por 12) 
– Referir o valor da temperatura média anual e concluir se esta é:  

 elevada >=20ºC  
 o moderada >8 e <20ºC  
 o baixa <=8ºC  

 
• Indicar o valor da temperatura elevada, o mês em que se registou (mês mais 

quente).  
• Indicar o valor da temperatura  mais baixa, o mês em que se registou (mês mais 

frio)  
 
 Calcular a amplitude térmica anual (diferença entre a temperatura do mês mais 

quente e a temperatura do mês mais frio).  
 
 - Concluir se esta é:  
 elevada >=20ºC  
 moderada >10 e <20ºC  
 baixa <=10ºC  
 



Precipitação 

• Descrever a variação anual da precipitação. (Soma e divide por 12). 
 
• Indicar o valor da precipitação mensal mais elevada e o mês em que 

se registou. Indicar o valor da precipitação mensal mais baixa e o 
mês em que se registou.  
 

• Referir o valor do total anual de precipitação e concluir se o clima é: 
 árido (P <250mm),  
 semiárido (P >250 e <500mm),  
 moderadamente chuvoso (P >500 e <1000 mm),  
 chuvoso (P >1000 e <2000 mm)  
 muito chuvoso (P >2000mm).  
  

 



Para casa: 
(responder no caderno) 

1. O que poderia explicar o fato do clima frio de 
montanha ter médias térmicas menores e 
chuvas mais abundantes que o clima frio? Para 
responder, considere as altitude e a presença ou 
ausência de vegetação nesses tipos climáticos. 

2. Por que o clima temperado continental tem 
maior amplitude térmica que o clima temperado 
oceânico? 

3. O que difere o clima mediterrâneo do 
semiárido? 


