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APRESENTAÇÃO

1

O território da República Popular da China, com 9 571 300 km², ocupa o ter-
ceiro lugar entre os maiores do mundo. O país se destaca por sua gigantesca 
população, a maior do globo, com cerca de 1,4 bilhão de habitantes em 2015. 
Isso equivale a quase 20% da população mundial, o que que dizer que, de 
cada cinco habitantes do nosso planeta, um é chinês. Todavia, o crescimento 
demográfico chinês vem declinando nas últimas décadas e é, atualmente, de 
apenas 0,5% ao ano, menor que o da vizinha Índia (1,3%) e bem inferior ao dos 
campeões mundiais de crescimento populacional, como Uganda, Burundi, Li-
béria ou Níger, que crescem demograficamente a taxas de 3% ao ano.

China, uma nova potência mundial

BA
NC

O 
DE

 IM
AG

EN
S/

AR
QU

IV
O 

DA
 E

DI
TO

RA



2 SOCIEDADE E ESPAÇO - GEOGRAFIA GERAL E DO BRASIL | Geografia | Volume 2– Capítulo 14

PREPARAÇÃO

Procure iniciar as aulas com questionamentos sobre a temática abordada; 
essa conversa servirá para verificar o conhecimento prévio dos alunos.

Peça aos alunos que pesquisem sobre a China, os aspectos físicos, demográ-
ficos, econômicos e sociais.

 PÚBLICO ALVO: 
Alunos da 2a série do ensino médio.

 DURAÇÃO: 
4 aulas.

 EXPECTATIVAS DE APRENDIZAGEM: 
 • Características físicas da China.

 • País mais populoso do mundo.

 • País que possui território muito extenso.

 • Processos que resultaram no acelerado crescimento econômi-
co chinês.

 EIXO TEMÁTICO PRESENTE NA PROPOSTA: 
Ásia do Sul e do Sudeste. 

 RECURSOS E MATERIAIS NECESSÁRIOS: 
 • Livro didático.

 • Caderno de anotações.
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AULA 1

Inicie a aula propondo a resolução da atividade (página 202).

Peça aos alunos que exponham as pesquisas. Complete as informações pas-
sadas por eles no que for preciso.

Mostre o que fez com que o crescimento econômico se destacasse, utilize a 
tabela (página 204) para mostrar algumas características da China, inclusive 
a evolução do PIB.

AULA 2

Inicie a aula explicando os aspectos físicos, o relevo e a disponibilidade de 
recursos hídricos e minerais, destacando o panorama climático.

Peça aos alunos que relacionem, no caderno, o relevo com os tipos de agricul-
tura executados em cada área. 

Trabalhe também o mapa (página 207), que destaca a distribuição da popu-
lação no território.

AULA 3

Inicie a aula explicando como ocorreu a modernização da economia chinesa. 
Cite os aspectos que tornaram essa modernização possível. Destaque tam-
bém as dificuldades encontradas para esse processo. Utilize o mapa (página 
208) para mostrar a disponibilidade dos recursos naturais.

Peça aos alunos que observem o mapa e apontem quais elementos mais 
contribuem para a industrialização.

AULA 4

Inicie a aula mostrando as etnias encontradas na China. Utilize o mapa (pági-
na 209) para ilustrar.

Fale das migrações internas e do problema oriundo da industrialização, a po-
luição. Pontue que a China utiliza a queima do carvão para produção de ener-
gia, lançando muitos poluentes.

Finalize a aula com os exercícios do livro.
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O professor poderá verificar se os alunos atingiram as expectativas de apren-
dizagem analisando a participação durante as aulas, avaliando o produto ge-
rado a partir da atividade em grupo (discussão e argumentação nas conver-
sas) e da produção textual baseada nas discussões. Verifique a compreensão 
dos conceitos apresentados a partir da pesquisa e dos exercícios do livro.

ACOMPANHAMENTO DE APRENDIZAGEM


