
Washington - DC é, ao mesmo tempo, 
uma cidade e distrito federal, capital dos 
Estados Unidos da América. O Distrito de 
Columbia (District of Columbia) foi criado 
em 1790 como o local permanente da 
capital da nova nação. Tornou-se sede do 
governo federal em 1800. A Cidade leva o 
nome do primeiro presidente dos EUA, 
George Washington, e o nome do Distrito 
é uma homenagem a Cristóvão Colombo.
Washington fica na confluência dos rios 
Potomac e Anacostia. É também o centro 
de uma região metropolitana dinâmica e 
cosmopolita. A região metropolitana de 
Washington possui adicionalmente 24 
condados nos estados vizinhos de 
Maryland, Virginia e Virginia Ocidental.

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:
2204 e 2702 (Colégio Odete São Paio)
2202/3 e 2702 (Colégio Jean Piaget)
Agradecemos sua participação em 

nosso evento.

Contato:
www.odetesaopaio.com.br

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

Apoio:

FITUR 2017
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ESTADOS UNIDOS 

DA AMÉRICA 

Washington
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Dólar

Língua Oficial:

Inglês

População
para 2016:

322,3  milhões de
habitantes

Sustentabilidade nos 
Estados Unidos de América

Busch Gardens

Vips Tours onde o 
contato com os 
animais é mais 
estreito e interativo, 
você poderá conhecer 
os esforços de 
conservação que a 
fundação WWF fazem 
para protegê-los.

O Grand Canyon é uma 
imensa falha no terreno, 
uma das maiores 
maravilhas da natureza. 
O vento, a chuva e a 
erosão e o rio Colorado 
são os responsáveis por 
esta maravilha.

A Liberdade Iluminando o 
Mundo. Foi um presente 
dado aos Estados Unidos 
pelo povo da França. 
Representa Libertas, 
deusa romana, que 
carrega uma tocha e uma 
tabula ansata.

A maior parte do país se 
situa na américa do norte.
Território: 9,37 milhões de  
km². Faz fronteira com o 
Canadá e México. Tendo o

Os Estados Unidos são uma 
república composta por 50 
estados e um distrito 
federal. Principais cidades: 
Washington DC, Nova 
Iorque, Miami, Las Vegas, 
São Francisco, Orlando, Los 
Angeles, Boston.

Consiste em 13 faixas 
horizontais, sendo 7 faixas 
na cor vermelha e 6 na cor 
branca. Num retângulo azul 
no canto superior esquerdo

Nova Iorque foi considerada a cidade mais
sustentável dos Estados Unidos. Nos
últimos anos, a Big Apple passou por
importantes transformações, passando
pela instalação de ciclovias e recuperação
de espaços abandonados, até a criação de
hortas urbanas. Estas mudanças parecem
continuar no mandato do atual prefeito da
cidade, Bill de Blasio. Recentemente, Blasio
anunciou um programa que auxilia os
proprietários na reforma de seus edifícios e
casas para fins de eficiência energética, uso
de fontes limpas e conservação da água.

O cinema dos Estados 
Unidos, além de uma forma 
de expressão cultural 
específica de um povo , é, 
também, uma das mais 
bem-sucedidas indústrias 
de entretenimento do 
mundo. 

São Francisco é a 
cidade que menos 
desperdiça no país. 
Metade dos cidadãos 
desse cenário de 
ladeiras utiliza a 
bicicleta ou 
transporte público 
diariamente, cerca de 
77% do lixo é 
reciclado.

Bandeira 

estado do Alasca no nordeste do continente 
fazendo fronteira com o Canadá e com a Rússia 
e Havaí em um arquipélago no Pacífico central.

aparecem 50 estrelas brancas, simbolizando os 

estados do país. As 13 faixas horizontais 
representam cada uma das antigas 13 Colônias.


