
É a capital do Canadá e a quarta maior
cidade do país, com cerca de 1,4 milhão de
habitantes em sua região metropolitana.
Além de ser o centro político do país,
Ottawa é também um dos principais centros
turísticos do Canadá.
A capital conta com uma rica variedade de
atrações, entre parques, restaurantes,
shoppings, cassinos, museus e galerias de
arte.
Conhecida pelos seus belos edifícios, se
destaca o prédio do Parlamento para
visitação ou o famoso passeio de barco pelo
Rideau Canal, área do Ottawa Locks e que
congela durante o rigoroso inverno da
capital canadense e é considerado o maior
ringue de patinação do mundo com 7,8 km².

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 :
2502 e 2602  

do Colégio Odete São Paio
Agradecemos sua participação em 

nosso evento.

Contato:
www.odetesaopaio.com.br

www.cojep.com.br
Tel.2603-2527 - 2701-2496
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CANADÁApoio na produção deste folheto:



Moeda:

Dólar Canadense

Língua Oficial:

Inglês e Francês

População
para 2017:

36,69 milhões de 
habitantes

Sustentabilidade na
CANADÁ

A bandeira está 
formada por uma 
tribanda vermelha nas 
pontas e branca no 
centro, no meio da qual 
está uma folha de 
bordo estilizada com 
onze pontas.

O “Desafio Solutions 2030”, promovido
pelo governo de Ontário possui inscrições
abertas para empreendedores que
apresentarem tecnologias limpas inéditas a
serem aplicadas nas indústrias da região e
desenvolver a sustentabilidade das
indústrias locais; a cidade de Vancouver,
situada entre as montanhas e o mar, conta
com 90% de sua energia provenientes de
fontes renováveis, possui 200 parques na
área metropolitana e vem desenvolvendo
políticas 100% sustentáveis e o corredor
verde que acompanha a orla do Stanley
Park com mais de 400 hectares.

O festival anual de jazz 
de Montreal é conhecido 
internacionalmente e 
tem Oscar Peterson 
como um dos grandes 
jazzistas de todos os 
tempos. 

Stanley Park

Considerado o 
“coração verde” de 
Vancouver, é 
também uma ótima 
opção para turistar. 
O maior e mais 
antigo parque local 
tem pouco mais de 
4km², em uma área 
deliciosa de lazer.

Capilano Suspension
Bridge Park

Trilhas suspensas que 
permitem passear 
pelo Parque com 
enormes proporções 
que ultrapassa 24 mil 
m² e que leva 
milhares de pessoas 
todos os anos para 
atravessar a ponte de 
70m de altura.

Banff National Park

Chamado de Parque 
Nacional da Paz, é um 
Patrimônio Mundial da 
Humanidade, com 
passagens por cachoeiras 
e túneis naturais até 
chegar a 675m de altitude.

Bay of Fundy

Com 270 km de extensão 
e 160 bilhões de 
toneladas de água, essa 
baía é responsável por 
um dos mais complexos 
sítios de ecologia 
marinha do mundo. 

Ocupa uma área de 
9.984.670 km². É o segundo 
maior país do mundo. Suas 
fronteiras são: ao Norte o 
Oceano Glacial Ártico, ao 
Sul os Estado Unidos, a 
Leste o Oceano Atlântico e a 
Oeste o Oceano Pacífico.

O Canadá é composto por 
10 províncias e 3 
territórios. As principais 
cidades são: A capital 
Ottawa, Calgary, Halifax, 
Mississauga, Montreal, 
Quebec, Toronto, Victória, 
Vancouver, e Winnipeg.
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