
A República da África do Sul, é um país
localizado no extremo sul da África, entre
os oceanos Atlântico e Índico. A região em
questão foi descoberta pelos portugueses
no ano de 1487, porém a exploração foi
feita por colonizadores holandeses e
alemães, além de ingleses. Os últimos
passaram a controlar o território a partir
de 1814. A consolidação como nação
ocorreu somente em 1914, no entanto
não houve independência total, pois os
ingleses continuavam a administrar.
Somente em 1931, a União tornou-se
efetivamente independente do Reino
Unido. A África do Sul tem três capitais:
Cidade do Cabo é a capital legislativa;
Pretória é a capital administrativa e
Bloemfontein é a capital judiciária.
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O objetivo principal da 1ª Feira 
Internacional de Turismo, dos colégios 

Odete São Paio e Jean Piaget, é 
identificar e valorizar a riqueza cultural 

dos países envolvidos  no projeto e 
conhecer seus aportes em 

quanto à sustentabilidade, por ter sido 
o ano 2017 declarado pela ONU como o 

“Ano Internacional do Turismo 
Sustentável”.

Turmas responsáveis pelo panfleto:
2401 e 2601 

Agradecemos sua participação
em nosso evento.

Contato:
www.odetesaopaio.com.br

www.cojep.com.br
Tel.2603-2527 - 2701-2496



Moeda:
Rand

Língua Oficial:
Tem 11: africâner, 
inglês, ndebele, 
sesotho do norte, 
sesotho do sul, zulu, 
swazi, tswana, xhosa, 
tsonga e venda.

População
para 2016:

54,2  milhões de
habitantes

Sustentabilidade na 
ÁFRICA DO SUL

O Parque Nacional 
Kruger é uma das 
grandes reservas 
naturais da vida 
selvagem, com vários 
habitats naturais que 
criam uma incrível 
diversidade e 
enormes populações 
de todas as principais 
espécies.

Cidade do Cabo 
Apreciar baleias é uma 
experiência rara em todo 
o mundo, mas na África 
do Sul, nem tanto. Todos 
os anos, Hermanus
recebe grupos desses 
incríveis mamíferos.

Knysna Elephant Park

Um santuário ecológico 
onde é possível  realizar 
passeio no lombo dos 
elefantes. A fauna é 
muito rica e diversificada. 

Extensão territorial de 
1.219.912 km². É limitado 
pela Namíbia, Botsuana e 
Zimbábue ao norte; 
Moçambique e Suazilândia 
a leste; e com o Lesoto, 
um enclave rodeado pelo 
território sul-africano.

Está dividida em nove 
províncias. A maior 
cidade é Joanesburgo. 
As principais cidades são: 
Cidade do Cabo, Durban, 
Johanesburgo, Pretória, 
Port Elizabeth e 
Bloemfontein.

O "Y" simboliza a 
convergência em uma só 
nação. As cores 
simbolizam: vermelha o 
sangue, azul o céu, amarela 
o ouro, verde a vegetação, 
preta e branca os cidadãos 
negros e brancos. 

O país participa de vários acordos
ambientais internacionais como: Tratado
da Antártida, mudanças climáticas e
biodiversidade. Há alguns anos, os parques
nacionais e provinciais estão se envolvendo
para conservação e gerenciamento de
recursos naturais. Assim, as comunidades
se beneficiam financeiramente com o
ecoturismo e ao mesmo tempo torna-se
consciente da importância de cuidar do
meio ambiente. O governo decidiu proibir
que lojas distribuam sacolas plásticas, para
que diminua a sujeira nas ruas, que é o
destino de boa parte das sacolas.

A dança sempre integrou 
o estilo de vida africana. 
Marca presença na caça, 
guerras, galanteios, 
casamentos, iniciação e 
trabalho. A arte inclui 
antigos objetos artísticos 
de 75 mil anos. 

Uma das vertentes 
turísticas mais 
importantes é o 
ecoturismo, cujo 
objetivo é beneficiar 
o país sem afetar o 
meio ambiente, 
ajudar a conservar a 
biodiversidade e 
aliviar a pobreza. 

Bandeira 


