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China na BNCC
A professora de Geografia Beatriz Dias, do Time de Autores de 

NOVA ESCOLA, selecionou as competências gerais, específicas e as 

habilidades que dialogam com as temáticas abordadas quando o 

assunto é China. 

Segundo a docente, em Geografia, o tema está muito presente nos 

Anos Finais, especialmente no 8º ano. São habilidades intimamente 

ligadas à compreensão geopolítica mundial e explicitamente ligadas 

à China. Já o 9º ano traz o recorte regional de Ásia, Europa e Oceania, 

no qual o estudante tem a oportunidade de conhecer características 

físico-naturais, além de aspectos populacionais, urbanos, políticos e 

econômicos da China.

Em História, os anos iniciais dão destaque aos processos migratórios 

ocorridos no Brasil, em especial para regiões onde o número de 

chineses é expressivo. Já nos anos finais, destaque para o 9º ano, 

onde a BNCC traz como Unidade Temática a História Recente e 

contempla como Objetos de Conhecimento a Revolução Chinesa e as 

tensões entre China e Rússia. 

Confira nas páginas 

a seguir:

 

T U D O  S O B R E  C H I N A
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COMPETÊNCIAS GERAIS

Competência 1: Conhecimento

Valorizar e utilizar os conhecimentos historicamente construídos 

sobre o mundo físico, social, cultural e digital para entender e 

explicar a realidade, continuar aprendendo e colaborar para a 

construção de uma sociedade justa, democrática e inclusiva.

Competência 2: Pensamento Científico, 

Crítico e Criativo

Exercitar a curiosidade intelectual e recorrer à abordagem própria 

das ciências, incluindo a investigação, a reflexão, a análise crítica, 

a imaginação e a criatividade, para investigar causas, elaborar e 

testar hipóteses, formular e resolver problemas e criar soluções 

(inclusive tecnológicas) com base nos conhecimentos das 

diferentes áreas.

Competência 9: Empatia e Cooperação

Exercitar a empatia, o diálogo, a resolução de conflitos e a 

cooperação, fazendo-se respeitar e promovendo o respeito ao 

outro e aos direitos humanos, com acolhimento e valorização 

da diversidade de indivíduos e de grupos sociais, seus saberes, 

identidades, culturas e potencialidades, sem preconceitos de 

qualquer natureza.



3

COMPETÊNCIAS ESPECÍFICAS DE CIÊNCIAS HUMANAS

Compreender a si e ao outro como identidades diferentes, de 

forma a exercitar o respeito à diferença em uma sociedade plural e 

promover os direitos humanos.

Analisar o mundo social, cultural e digital e o meio técnico-

científico-informacional com base nos conhecimentos das Ciências 

Humanas, considerando suas variações de significado no tempo e 

no espaço, para intervir em situações do cotidiano e se posicionar 

diante de problemas do mundo contemporâneo.

Identificar, comparar e explicar a intervenção do ser humano na 

natureza e na sociedade, exercitando a curiosidade e propondo ideias e 

ações que contribuam para a transformação espacial, social e cultural, 

de modo a participar efetivamente das dinâmicas da vida social.

Interpretar e expressar sentimentos, crenças e dúvidas com 

relação a si mesmo, aos outros e às diferentes culturas, com 

base nos instrumentos de investigação das Ciências Humanas, 

promovendo o acolhimento e a valorização da diversidade de 

indivíduos e de grupos sociais, seus saberes, identidades, culturas 

e potencialidades, sem preconceitos de qualquer natureza.

Construir argumentos, com base nos conhecimentos das 

Ciências Humanas, para negociar e defender ideias e opiniões 

que respeitem e promovam os direitos humanos e a consciência 

socioambiental, exercitando a responsabilidade e o protagonismo 

voltados para o bem comum e a construção de uma sociedade 

justa, democrática e inclusiva.
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HABILIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL

Habilidades em Geografia para os Anos Iniciais do Ensino 

Fundamental 

(EF04GE01) Selecionar, em seus lugares de vivência e em 

suas histórias familiares e/ou da comunidade, elementos 

de distintas culturas (indígenas, afro-brasileiras, de 

outras regiões do país, latino-americanas, europeias, 

asiáticas etc.), valorizando o que é próprio em cada uma 

delas e sua contribuição para a formação da cultura local, 

regional e brasileira.

(EF04GE02) Descrever processos migratórios e suas 

contribuições para a formação da sociedade brasileira.

(EF05GE02) Identificar diferenças étnico-raciais e 

étnico-culturais e desigualdades sociais entre grupos em 

diferentes territórios.

Habilidades em Geografia para os Anos Finais do Ensino 

Fundamental 

(EF07GE04) Analisar a distribuição territorial da população 

brasileira, considerando a diversidade étnico-cultural 

(indígena, africana, europeia e asiática), assim como aspectos 

de renda, sexo e idade nas regiões brasileiras.
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(EF08GE01) Descrever as rotas de dispersão da população 

humana pelo planeta e os principais fluxos migratórios 

em diferentes períodos da história, discutindo os fatores 

históricos e condicionantes físico-naturais associados à 

distribuição da população humana pelos continentes.

(EF08GE07) Analisar os impactos geoeconômicos, 

geoestratégicos e geopolíticos da ascensão dos Estados 

Unidos da América no cenário internacional em sua posição 

de liderança global e na relação com a China e o Brasil.

(EF08GE09) Analisar os padrões econômicos mundiais de 

produção, distribuição e intercâmbio dos produtos agrícolas 

e industrializados, tendo como referência os Estados Unidos 

da América e os países denominados de Brics (Brasil, Rússia, 

Índia, China e África do Sul).

(EF08GE14) Analisar os processos de desconcentração, 

descentralização e recentralização das atividades 

econômicas a partir do capital estadunidense e chinês em 

diferentes regiões no mundo, com destaque para o Brasil.

(EF09GE03) Identificar diferentes manifestações culturais 

de minorias étnicas como forma de compreender a 

multiplicidade cultural na escala mundial, defendendo o 

princípio do respeito às diferenças.

(EF09GE04) Relacionar diferenças de paisagens aos modos 

de viver de diferentes povos na Europa, Ásia e Oceania, 

valorizando identidades e interculturalidades regionais.
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(EF09GE08) Analisar transformações territoriais, 

considerando o movimento de fronteiras, tensões, conflitos 

e múltiplas regionalidades na Europa, na Ásia e na Oceania.

(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.

(EF09GE10) Analisar os impactos do processo de 

industrialização na produção e circulação de produtos e 

culturas na Europa, na Ásia e na Oceania.

(EF09GE11) Relacionar as mudanças técnicas e científicas 

decorrentes do processo de industrialização com as 

transformações no trabalho em diferentes regiões do 

mundo e suas consequências no Brasil.

(EF09GE16) Identificar e comparar diferentes domínios 

morfoclimáticos da Europa, da Ásia e da Oceania.

(EF09GE17) Explicar as características físico-naturais e a 

forma de ocupação e usos da terra em diferentes regiões da 

Europa, da Ásia e da Oceania.

(EF09GE18) Identificar e analisar as cadeias industriais e de 

inovação e as consequências dos usos de recursos naturais 

e das diferentes fontes de energia (tais como termoelétrica, 

hidrelétrica, eólica e nuclear) em diferentes países.
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Habilidades em História para os anos iniciais 

do Ensino Fundamental 

 

(EF04HI09) Identificar as motivações dos processos 

migratórios em diferentes tempos e espaços e avaliar o 

papel desempenhado pela migração nas regiões de destino.

(EF04HI10) Analisar diferentes fluxos populacionais e suas 

contribuições para a formação da sociedade brasileira.

(EF04HI11) Analisar, na sociedade em que vive, a existência 

ou não de mudanças associadas à migração (interna e 

internacional).

(EF05HI02) Identificar os mecanismos de organização 

do poder político com vistas à compreensão da ideia de 

Estado e/ou de outras formas de ordenação social.

 

Habilidades em História para os anos finais 

do Ensino Fundamental  

 

(EF07HI02) Identificar conexões e interações entre as 

sociedades do Novo Mundo, da Europa, da África e da Ásia 

no contexto das navegações e indicar a complexidade e as 

interações que ocorrem nos Oceanos Atlântico, Índico e 

Pacífico.

(EF07HI06) Comparar as navegações no Atlântico e no 

Pacífico entre os séculos 14 e 16.
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(EF08HI26) Identificar e contextualizar o protagonismo 

das populações locais na resistência ao imperialismo na 

África e Ásia.

(EF09HI28) Identificar e analisar aspectos da Guerra Fria, 

seus principais conflitos e as tensões geopolíticas no interior 

dos blocos liderados por soviéticos e estadunidenses.

(EF09HI32) Analisar mudanças e permanências associadas 

ao processo de globalização, considerando os argumentos 

dos movimentos críticos às políticas globais.

(EF09HI33) Analisar as transformações nas relações 

políticas locais e globais geradas pelo desenvolvimento das 

tecnologias digitais de informação e comunicação.

(EF09HI36) Identificar e discutir as diversidades identitárias 

e seus significados históricos no início do século 21, 

combatendo qualquer forma de preconceito e violência


