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Parceiros: BV Ponte Lima; GNR Freixo; CDOS Viana; PP Lagoas Bertiandos;

Instituto Politécnico de Viana; MeteoGalicia; Instituto D. Luiz (FCUL)

Apresentação METEOFREIXO

• Quando nasceu? Outubro de 2017

• Equipa?
15 alunos; 1 professor (Geografia) + 4 professores colaboradores

• O que fazemos?

✓ Boletim meteorológico diário da região e apresentação em vídeo

✓ Emissão de avisos meteorológicos :via e-mail 
(meteofreixo@aefreixo.pt), canal youtube e facebook

✓ Visitas guiadas estação meteorológica de Freixo e workshops 

✓ Relatórios climáticos mensais e anuais da região

✓ Acampamento científico de estudo de microclimas

✓ Trabalhos científicos, participação em concursos educativos…

mailto:meteofreixo@aefreixo.pt


Como estamos organizados?
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Como estamos organizados?



2 - Metodologia de trabalho
1º Recolha diária da informação às 13 horas

2º Levantamento dos dados a partir da estação meteorológica da Escola:

3º Registo em formato papel

4º Elaboração do boletim meteorológico regional

5º Divulgação da informação em meio digital (facebook, canal youtube, e.mail) 

6º Tratamento informativo – Centro Estudos Climáticos

Termómetro

(Temperatura)
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1ª fase: Registo diário 

/ elaboração do 

boletim meteorológico 

regional diário.

2 a) Metodologia de trabalho (3 fases):

Imagem do boletim



Estação meteorológica automática de Freixo - Ponte de Lima

Lat:  41° 39' 13.37" N        Long:  8° 35' 14.17" W          Alt: 197 m



EMA de Freixo na rede mundial de estações meteorológicas: 

www.wunderground.com

MeteoFreixo



10 maio, 22h utc 
Fonte: IPMA

2ªfase – Técnicas de previsão
Interpretação da Imagem satélite / Carta sinótica

Previsão sinótica das 12 h 

do dia seguinte (11 maio) 
Fonte:IPMA



2ªfase -Técnicas de previsão  (observação direta)

Vento de Leste; NE no Inverno (céu limpo e frio, geada)

Vento de E; SE no Verão (tempo quente e seco, > risco incêndio)

Nuvens a diferentes cores/altitudes (prenúncio de precipitação)

Cúmulos-nimbos  (risco de aguaceiros, granizo)

Pôr-do-sol / Céu      (bom tempo)

(mau tempo)

Lua Nova, Minguante ou Crescente com auréola (frio, geada, tempo seco no dia seguinte)



1 - Boletim regional diário 

(+ tv Meteo): 

a) meteofreixo@aefreixo.pt

b) Canal  youtube

c) Facebook

d) Expositor MeteoFreixo da escola

2 - Relatórios climáticos 

mensais/anuais em sessões 

públicas

3ª fase: divulgação dos resultados

mailto:meteofreixo@aefreixo.pt


MeteoFreixo

Expositor público do MeteoFreixo e estação sísmica



MeteoFreixo

AE Freixo 1ª escola da região Norte com estação sismológica

Informação disponível online



Clube MeteoFreixo - dinâmicas de trabalho com recursos às novas
tecnologias (TV Meteo) e atividades quotidianas (expositor do tempo).

Links dos vídeos do estado de tempo e previsão diária:

https://www.youtube.com/watch?v=nSvcjGrtVP8

https://www.youtube.com/watch?v=KVH7Uu8OZAc

https://www.youtube.com/watch?v=o29cq5oq0CM

https://www.youtube.com/watch?v=nSvcjGrtVP8
https://www.youtube.com/watch?v=KVH7Uu8OZAc
https://www.youtube.com/watch?v=o29cq5oq0CM


MeteoFreixo

Projetos MeteoFreixo 2022/23

Serviço meteorológico regional diário – TV Meteo

Aviso de riscos incêndio/geada/tempestade/inundação

Informação regional da sismicidade e da qualidade do ar

Intercâmbios e parcerias para projetos piloto de clubes meteo em escolas 

de Pevidém, São Tomé e Príncipe e Galiza (Barouta e Xinzo)

Workshops e formação a professores (Cenfipe) e alunos de outros 

agrupamentos (Lagoas)

Investigação e relatórios climáticos mensais/anuais e monitorização

Acampamento científico e estudo microclimático das Lagoas Bertiandos

IV Congresso Transfronteiriço de Meteorologia e Alterações Climáticas

Rede de escolas com clubes de meteorologia - MeteoEscolas



MeteoFreixo

Investigação: Conclusões do ano climático de 2021

Ano tendencialmente mais quente com destaque para fevereiro, 

março, abril e outubro com 2ºC acima da normal

Apenas 3 meses com valores médios abaixo da normal

Maior parte dos meses (7) mais secos, com destaque para março e 

novembro extremamente secos

Fevereiro e setembro com pluviosidade muito acima da normal



MeteoFreixo

Ano climático de 2021



MeteoFreixo

Comparação da normal 1971-2000 com o ano climático de 2021

Inverno mais pluvioso, primavera mais seca e outono com precipitação irregular

Aumento significativo dos meses secos (4)



MeteoFreixo

Estudos microclimáticos nas lagoas:



MeteoFreixo

Estudos microclimáticos nas lagoas:

1

2

Lagoa São Pedro 

(W)

Lagoa Mimoso 

(E)

Temperatura + fresca
maior amplitude no 

entardecer, 

aquando da > 

obliquidade da 

radiação solar

+ quente

Humidade + húmida - húmida

Conclusões 

microclimáticas

< evapotranspiração

< perda do regime 

hídrico

> evapotranspiração

> perda do regime 

hídrico

> Risco de seca da 

lagoa

21



Descampado Floresta

Trabalho de campo: Acampamento científico com estudo de microclimas

Objetivo: comparar temperatura e de humidade em ambiente descampado e na floresta



Visitas de estudo e acampamentos científicos nas lagoas



Intercâmbios
Aula partilhada de MeteoFreixo 
com alunos de São Tomé Príncipe



Experiências de campo e articulação de atividades com as Lagoas 

Visita de escolas 1ºciclo de Ponte Lima ao projeto MeteoFreixo



Outras atividades do MeteoFreixo: Feiras, concursos…

Participação em exposições, workshop e 
comunicações em Feira da Educação, 

Ciência e Tecnologia

Participação em Concursos:
Fundação Ilídio Pinho

“Uma árvore, uma floresta” - APG
“Educação para o Risco” - ANPC



Impacto na comunidade / recortes de imprensa



Investigação: 

IRINA – Índice de RIsco Natural IRINA – I (incêndio)   IRINA – G (geada)

Projeto criado no âmbito do XVI concurso de ciência escolar – Fundação Ilídio Pinho

Projeto interdisciplinar:

(Geografia – Sérgio Bastos, Matemática – Carlos Antunes e TIC – Mónica Carvalheira)

Acompanhamento e certificação científica: Prof.Dr. Joaquim Alonso do IPVC – ESA

Execução / aplicação: MeteoFreixo, BV Ponte de Lima.





Artigo científico do projeto na Gazeta de Física (Soc. Port. Física)



MeteoFreixo

Convite a consultar a página web do MeteoFreixo: https://aefreixo.pt/meteofreixo/

https://aefreixo.pt/meteofreixo/


MeteoFreixo

Vídeo resumo da atividade MeteoFreixo:

(visualização)

https://www.youtube.com/watch?v=C2XG1uiAkMc

https://www.youtube.com/watch?v=C2XG1uiAkMc


Desafio: 

Partilha da nossa experiência

Criação de rede de clubes meteo

… ao serviço da comunidade! 

MeteoFreixo



MeteoFreixo

Obrigado!
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