
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”.

Os Alunos das turmas :
2301 e 2902 (Colégio Odete São Paio)
2301/2 e 2902 (Colégio Jean Piaget)
Agradecemos sua participação em 

nosso evento.

Contato:
www.odetesaopaio.com.br

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

FITUR 2017
FITUR 2017

AUSTRÁLIA 

É a capital da Austrália, apesar de não ser
uma cidade muito grande, com população
de aproximadamente 400 mil habitantes,
sendo apenas a oitava maior do país. A
construção se iniciou em 1913, sendo
concluída em 1927, com um conceito de
cidade-jardim. O rio Molengo, que
atravessa a cidade, foi represado para
formar o lago artificial Burley Griffin,
situado no centro da cidade. A principal
atividade econômica da cidade está ligada
às atividades governamentais, o que
corresponde ao emprego de 40% dos
habitantes. A cidade conta com muitos
monumentos e instituições nacionais, com
destaque para o Australian War Memorial,
a Galeria Nacional da Austrália e National
Portrait Gallery, a Biblioteca Nacional.

Camberra  

Informe-se na secretaria



Moeda:

Dólar Australiano

Língua Oficial:

Inglês 

População
para 2016:

23,9 milhões de
habitantes

Sustentabilidade na
AUSTRÁLIA

Possui uma grande estrela 
com sete pontas, conhecida 
como Estrela Federação, 
pois cada extremidade dela 
representa um dos seis 
estados e os territórios do 
país, um conto de cinco 
estrelas, o Cruzeiro do Sul, e 
a bandeira do Reino Unido. 

Em agosto de 2004, uma parceria entre
governo australiano, estados e territórios,
visou apoiar as escolas e suas comunidades
para se tornarem sustentáveis. Por meio de
experiências práticas de aprendizagem, são
trabalhadas a melhora na gestão dos recursos
e das instalações das escolas e temas
relacionados às questões sociais e
financeiras.

Objetivo: Tornar a sustentabilidade uma
parte integral do currículo nacional da
Austrália e torná-la parte do dia-a-dia e do
planejamento das escolas.

A pintura na Austrália tem 
uma dupla tradição: uma 
corrente deriva da arte 
aborígene, e outra que 
deriva da pintura europeia, 
tendo iniciado pouco depois 
da colonização do território 
no fim do século XVIII. 

A Grande Barreira de 
Coral é uma imensa 
faixa composta por 
cerca de 2 900 
recifes, 600 ilhas 
continentais e 300 
atóis de coral, 
situada entre as 
praias do nordeste 
da Austrália e Papua-
Nova Guiné.

Red Center

Um monólito 
sagrado que muda 
de cor ao pôr do sol, 
assim é o Red
Center – 318m de 
altura e quase 10km 
de circunferência. O 
povo aborígene o 
reverenciava de 
forma espiritual.

Ilha do Kangaroo

O maior imaginário 
australiano é a sua fauna, 
e a principal, o canguru e 
o coala, animais símbolos. 
Nesta ilha, experimente o 
encontro com estes 
simpáticos animais.

É um país da Oceania 
situado a sudoeste do 
continente, encontra-se 
localizado no hemisfério sul. 
Seu território ocupa uma 
área de 7,6 milhões de km², 
que parece uma imensa ilha.

É um membro independente 
do Reino Unido da Inglaterra 
e é governado por um 
sistema de monarquia 
constitucional com uma 
divisão de poder federal.
A cidade mais populosa é 
Sydney, seguido por 
Melbourne e Brisbane. 

Bandeira 

A casa da Ópera de 
também conhecida como 
Teatro de Sydney, é um dos 
edifícios de espetáculo mais 
marcantes a nível mundial, 
e um dos símbolos da 
Austrália, localizada na 
cidade de Sydney.


