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OBJETIVOS EDUCACIONAIS / RESULTADOS DE APRENDIZAGEM
Objetivo de dotar os alunos dos conhecimentos básicos de Meteorologia e Climatologia necessários à sua atividade profissional
no domínio da Agronomia. Pretende-se que o aluno apreenda os conceitos fundamentais e as metodologias utilizadas na
caracterização da baixa atmosfera, de modo a ser capaz de os aplicar nas disciplinas da especialidade.
CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS
A Meteorologia Agrícola: introdução, definição e objetivos.Radiação solar, terrestre e balanço da radiação. Balanço energético à
superfície terrestre. Temperatura do ar. Humidade do ar. Nuvens, nebulosidade e nevoeiro. Precipitação. Orvalho e geada.
Evaporação e evapotranspiração. Balanço hídrico. Circulação geral da atmosfera. Vento. Classificações climáticas.
Caracterização do clima Mediterrâneo. As alterações climáticas e a agricultura.
DEMONSTRAÇÃO DA COERÊNCIA DOS CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS COM OS OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM
Compreensão dos processos que influenciam, e são influenciados, pela atmosfera da Terra a uma escala global, regional e
local; utilizar corretamente o vocabulário específico no âmbito da Climatologia e Meteorologia; sistematizar e analisar a
informação agrometeorológica para a utilização de resolução de problemas relacionados com a atividade agrícola. Promover a
sensibilidade e compromissos relativos às questões ambientais, direcionadas para a vertente do clima e da sua inter-relação
com os agroecossistemas.
MÉTODOS DE ENSINO E APRENDIZAGEM
As aulas teóricas serão lecionadas utilizando o método expositivo com recurso a meios audiovisuais. As aulas práticas constam
de exercícios de aplicação das matérias lecionadas nas aulas teóricas e da utilização de meios didáticos específicos tais como:
sebenta das aulas práticas, instrumentos meteorológicos, catálogo de equipamentos, fotografias e alguns elementos de
consulta climatológica. Visita a uma estação meteorológica. O estudo e preparação desta unidade curricular deverão ser feitos
de forma continuada através da consulta da bibliografia e sites da internet recomendados, apontamentos registados durante as
aulas e material didático diverso. A informação relativa a esta UC encontra-se disponível aos alunos através do moodle da
ESABeja. A assiduidade às aulas práticas, é obrigatória, aplicando-se o previsto no Regulamento Escolar Interno dos Cursos de
1º Ciclo do IPBeja.
DEMONSTRAÇÃO DA COERÊNCIA DAS METODOLOGIAS DE ENSINO COM OS OBJETIVOS DAS APRENDIZAGENS*
Com o objetivo transmitir uma perspetiva integrada e aplicada das matérias e dada a natureza das aulas da Unidade Curricular,
a apresentação dos temas estudados sustenta-se numa exposição dos princípios teóricos, realizada nas aulas teóricas, e na
sua aplicação, nas aulas práticas. Apesar de ser uma Unidade Curricular de base, a apresentação das matérias é, sempre que
possível, orientada para a sua aplicação no âmbito da agronomia, procurando-se que os exemplos de aplicação evidenciem aos
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alunos a importância do estado do tempo e do clima na sua atividade futura.
MÉTODOS DE AVALIAÇÃO
A avaliação é realizada de um modo contínuo através da realização de frequências ou através da realização de um exame
final. O aluno fica aprovado à Unidade Curricular quando o nota final for maior ou igual a 10, numa escala de 0 a 20 valores.
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