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OBJETOS DE CONHECIMENTO/CONTEÚDO - Nova Zelândia - Economia

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, texto anexado (Livro didático-Por Dentro da Geografia- Ed. Saraiva),
celular ou computador com acesso à internet, leitura e interpretação de texto, caderno e caneta.

ORIENTAÇÕES: O ALUNO DEVERÁ LER O TEXTO COM ATENÇÃO E REALIZAR A ATIVIDADE PROPOSTA NO CADERNO. NO CASO DE

IMPRESSÃO, FIXE A FOLHA IMPRESSA NO CADERNO COM NOME, NÚMERO E SALA. ENTREGAR NA CLASSROOM.
Horário de atendimento: Quarta das 09:50 às 12:20 e Sexta das 7:00 às 12:20.

Nova Zelândia

Economia

Considerado um país de renda elevada, a Nova Zelândia possui indústrias de vários setores na capital,
Wellington, e em Auckland, a maior cidade em termos populacionais. Também se destaca a criação de
bovinos e de ovinos. Os principais produtos exportados têm como mercado a Austrália, pela proximidade
geográfica. Destacam-se a exportação de produtos de origem animal, como leite, carne bovina, lã, manteiga e
queijos. Outros produtos exportados são madeira e o vinho. A produção agropecuária neozelandesa é
marcada pelo uso de tecnologia e por ser intensiva, dadas as dimensões de seu território. Outra atividade
importante para o país é o turismo. A Nova Zelândia atrai muitos visitantes interessados em turismo de
aventura e na prática de esportes, já que o país reúne áreas naturais montanhosas, propícias para
caminhadas e escalada, e praias, onde se pode praticar surfe e mergulho.



Atividades

1. Faça uma pesquisa sobre o turismo na Nova Zelândia, a partir dos seguintes tópicos:

(não são perguntas, são tópicos a serem pesquisados)

a) principais pontos turísticos;

b) atividades esportivas praticadas;

c) pontos mais elevados do território;

d) reservas naturais;

e) receita anual arrecadada por meio do turismo (em dólares);

f) curiosidades do território neozelandês.


