
Londres é a capital da Inglaterra e do Reino
Unido. Por dois milênios, foi um grande
povoado e sua história remonta à sua
fundação pelos romanos. A cidade é uma
importante cidade global e um dos maiores,
mais importantes e influentes centros
financeiros do mundo. O centro de Londres
abriga a sede de mais da metade das 100
melhores companhias do Reino Unido e mais
de 100 das 500 maiores da Europa. Londres
possui forte influência na política, finanças,
educação, entretenimento, mídia, moda,
artes e cultura em geral, o que contribui para
a sua posição global. É um importante
destino turístico para visitantes nacionais e
estrangeiros. Londres sediou os Jogos
Olímpicos de Verão de 1908, 1948 e 2012.

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:
2501 e 2801 (Colégio Odete São Paio)

2502 e 2801 (Colégio Jean Piaget)
Agradecemos sua participação em 

nosso evento.

Contato:
www.odetesaopaio.com.br

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

Libra esterlina

Língua Oficial:

Inglês

População
para 2017:

53.013.000 de 
habitantes

Sustentabilidade na
INGLATERRA

A bandeira foi adotada no 
século XVI. Possui formato 
retangular e é composta 
por uma cruz vermelha 
sobre um fundo branco. A 
cruz vermelha representa 
São Jorge, o patrono da 
Inglaterra.

Conheça o ecobairro de Londres que
recicla água e não polui o ar.

O oitavo projeto de sustentabilidade do
especial “Cidades Sustentáveis” encontra-
se em Londres, capital da Inglaterra...
O bairro de Sutton foi o local escolhido..., o
projeto de ecobairro que tem a intenção de
usar apenas fontes renováveis. Foram
investidos € 17 milhões no projeto que
engloba aquecimento solar, sistema de
reutilização da água, climatização de
ambiente interno sem uso de ar
condicionado e carros elétricos.

Shakespeare  foi um poeta, 
dramaturgo e ator inglês. O 
maior escritor do idioma 
inglês e o mais influente 
dramaturgo do mundo. Uma 
de suas famosas obras é 
“Romeu e Julieta”, um 
clássico da literatura 
universal.

Alnwick Garden é 
uma coleção de 
fascinantes jardins 
públicos. Traz 
incríveis espécies 
venenosas e mortais. 
As crianças podem se 
divertir na grande 
casa na árvore, 
enquanto adultos 
aprendem sobre 
jardinagem e cultivo.

Eden Project

É a maior floresta 
tropical coberta do 
mundo, um bioma 
mediterrâneo com 
mais de mil variedades 
de plantas e um jardim 
sensorial, são apenas 
alguns dos atrativos 
deste parque pioneiro 
na valorização da 
natureza. 

O Museu de História 
Natural não só abriga as 
maiores exibições sobre 
natureza, mas também 
propõe questionamentos 
sobre os grandes desafios 
que o mundo enfrenta hoje. 

Pedras de Stonehenge
Os responsáveis pelo 
monumento, que 
começou a ser erguido 
por volta de 3000 a.C., 
foram homens pré-
históricos do período 
neolítico. 

Extensão territorial: 
130.279 km²
A Inglaterra corresponde à 
maior parte dos dois terços 
sul da Grã-Bretanha. É 
limitada ao norte pela 
Escócia e ao oeste pelo País 
de Gales.

Inglaterra se divide em 47 
condados.
As principais cidades da 
Inglaterra são: Londres 
(capital), Liverpool, 
Manchester, Leeds, York, 
Southampton e 
Birmingham.

Bandeira 


