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OBJETOS DE CONHECIMENTO/CONTEÚDO: Ásia - Japão, Tigres Asiáticos e China,

HABILIDADE (S): (EF09GE09) Analisar características de países e grupos de países europeus,
asiáticos e da Oceania em seus aspectos populacionais, urbanos, políticos e econômicos, e discutir
suas desigualdades sociais e econômicas e pressões sobre seus ambientes físico-naturais.

Estratégias e recursos: Classroom, leitura e interpretação de texto, texto anexado (Fonte do texto de
apoio: https://www.geografiaopinativa.com.br/2013/07/economiada-asia.html), celular ou computador
com acesso a internet, caderno, caneta, lápis de cor ou giz de cera, folha de sulfite.

ORIENTAÇÕES: O ALUNO DEVERÁ LER O TEXTO COM ATENÇÃO E PRODUZIR UM MAPA MENTAL. COLOQUE SEMPRE OS
DADOS DE IDENTIFICAÇÃO NA FOLHA DA ATIVIDADE E NO CADERNO. ENTREGAR A ATIVIDADE NA GOOGLE CLASSROOM.
Horário de atendimento: Quarta das 09h50min às 12h20min e Sexta das 07h00min ás 12h20min.
Japão, Tigres Asiáticos e a China.

Economicamente falando, os países que mais se destacam pela industrialização mecanizada são o
Japão, Coreia do Sul e Israel. A produção de arroz, por exemplo, é muito forte no Japão (apesar dos
poucos recursos naturais) e na China. Estes dois países também se destacam na produção de
pescado. A Ásia também vive um momento de grande crescimento econômico desde as últimas
décadas, como é o caso do grande crescimento econômico chinês e indiano, e dos Tigres Asiáticos,
nações que tiveram um excelente crescimento desde a década de 80, como é o caso da Coreia do
Sul, Taiwan, Hong Kong, Malásia, entre outros. Países mais subdesenvolvidos do continente ainda
têm uma economia que gira em torno da agropecuária e extração pouco mecanizada. O Japão, por
exemplo, também tem grande domínio no mercado de eletrônicos, com grandes empresas que
figuram entre as maiores do mundo, caracterizando a nação como grande exportadora neste
quesito, apesar de ser um importador massivo no setor primário.

 ATIVIDADE

 Construa um mapa mental ou mapa conceitual das idéias centrais do texto. Lembre-se de usar as
setas e outros símbolos, para expor as idéias e listar os pontos-chave do contexto estabelecido no
texto.
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