Sigam os passos:
1. Reúnam em duplas para uma debate, cada dupla receberá um tema.
2. Distribua os temas:
Tema 1: Defender a hipótese da volta de Hong Kong para o domínio do Reino Unido;
Tema 2: Defender a hipótese de Hong Kong ser mantida sob domínio da China;
3. Monte um argumento e exponha. Cada dupla terá um tempo para a produção, e
para isso use o texto base - “Porque Hong Kong é tão importante” e o mapa. Depois,
cada dupla deverá expor a sala o argumento construído.
Texto base:
Porque Hong Kong é tão importante.
[...]Hong Kong se situa na costa sudeste da China e é banhado pelo Mar do Sul da
China. A 60 km a leste, situa-se Macau. Ao norte, encontra-se a fronteira com a China
Continental. A população é de 7,1 milhões de habitantes, sendo 93,6% de etnia
chinesa, seguida por filipinos (1,6%), indonésios (1,3%) e de outras nacionalidades
(3,5%). O crescimento anual da população é de 0,7%.
[...]No início da colonização britânica, Hong Kong era apenas uma pequena vila de
pescadores. Nos anos setenta, desenvolveu-se em polo industrial e, nos anos
noventa, tornou-se centro comercial logístico, financeiro e de turismo. [...]
[...]Hong Kong tem autonomia para assinar acordos comerciais com terceiros países e
organizações internacionais. No entanto, os domínios da defesa e das relações
internacionais subordinam-se ao Governo Central de Pequim.
[...]Hong Kong é uma das cidades com o índice de comércio mais livre do mundo. Sua
tradição, que mescla cultura ocidental (influência britânica) com a oriental,
posiciona-a com um relevante diferencial em relação às demais regiões da China e da
Ásia.[...]
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Fonte: China Location map. W
 ikipedia. Disponível em:
<https://pt.wikipedia.org/wiki/China#/media/File:China_-_Location_Map_(2013)_-_CHN_-_UNOCHA.svg>. Acesso em: 17 abr 2019.

“[...]Hong Kong é o segundo maior centro financeiro do continente asiático depois de
Tóquio. A consolidação de Hong Kong como centro financeiro internacional lhe
permite ser centro financeiro de referência – em que se inclui a comercialização da
moeda chinesa Hong Kong foi o terceiro maior receptor de investimentos
estrangeiros e se inclui entre as três economias mais livres do mundo em 2011 Seu
crescimento econômico é de 5% anualmente. Hong Kong possui laços comerciais com
todos os países asiáticos, que se traduz em crescimento sustentável.
[...]A economia de Hong Kong se destaca pelo setor de serviços –
exportação/importação, logística, turismo e finanças, que totaliza 90% de sua
economia. A excelência de seu setor de serviços é consequência da mão de obra
qualificada[...]”
Fonte: BRASIL, Ministério das Relações Exteriores. Divisão de Inteligência Comercial. Como
exportar: Hong Kong. Ministério das Relações Exteriores, Brasília-DF: MRE, 2012.
Documento disponível em:
<http://www.fecomerciomg.org.br/wp-content/uploads/2014/07/Hong-Kong.pdf>. Acesso
em:17 abr 2019.

