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É a capital e maior cidade da Argentina, além
de ser a segunda maior área metropolitana
da América do Sul. Ela está localizada na
costa ocidental do estuário do Rio da Prata,
na costa sudeste do continente. A
conurbação da Grande Buenos Aires, que
também inclui vários distritos da província de
Buenos Aires, constitui a terceira maior
aglomeração urbana da América Latina, com
uma população de cerca de 13 milhões de
pessoas.
Buenos Aires é uma das três únicas cidades
latino-americanas consideradas uma cidade
global alfa. A qualidade de vida é a 62.ª
melhor do mundo. A capital argentina é uma
das mais importantes e mais populosas entre
as capitais sul-americanas, muitas vezes
referida como a Paris da América do Sul.

Buenos Aires

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:
2201 e 2701 (Colégio Odete São Paio)
2201/2 e 2701 (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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O território argentino 
abrange uma área de 
2.766.889 km2 .
Faz fronteira com o 
Paraguai e Bolívia ao 
Norte, com o Brasil e 
Uruguai a nordeste e com 
o Chile a Oeste e Sul.

Constituída como uma 
federação de 23 
províncias e 1 Distrito 
Federal, Buenos Aires.
As principais cidades: 
Córdoba, Santa Fe, 
Mendoza, Mar del Plata, 
Pto. Iguazú e Patagônia.

Moeda:

Peso Argentino

Língua Oficial:

Espanhol

População
para 2017:

44,32 milhões de
habitantes

Sustentabilidade na 
ARGENTINA

A bandeira foi adotada 
em 1812. As cores são o 
azul-celeste na faixa 
superior e inferior 
representa o céu, o 
branco na faixa do meio 
representa a paz e no 
centro um Sol incaico.

Argentina vem se posicionando como
inspiração no processo de reciclagem do
poliestireno expandido, EPS, adotando, em
Buenos Aires, um circuito autossustentável
para a reciclagem do EPS, com o objetivo
de melhorar a imagem do EPS e ajudar nos
cuidados com o meio ambiente.
Na província de San Juan encontra-se a
Honda Solar Parque Cañada com 84
hectares de energia solar capaz de gerar
até 7 MW.
Em Buenos Aires, a mobilidade urbana com
o planejamento de infraestrutura
cicloviária no Plano de Mobilidade
Sustentável com 130 km de extensão.

É um importante polo 
cultural, se destacando o 
tango representado por 
Carlos Gardel, o rock de 
Sandro, e a arte do 
fileteado portenho com o 
uso de letras 
ornamentadas.

Cataratas do Iguazú

A posição privilegiada 
do parque permite 
que os turistas fiquem 
muito mais próximos 
das centenas de 
quedas d'água, como 
a famosa Garganta do 
Diabo, de 80 metros 
de altura.

San Carlos de 
Bariloche

É uma cidade 
localizada junto à 
Cordilheira dos 
Andes, nela é 
possível ver neve e 
curtir belas 
paisagens do alto da 
montanha.

Valle de La Luna

O parque fica a 330 km 
da cidade de San Juan, no 
norte do país. Tem vários 
tipos de formações 
geológicas, como grandes 
penhascos, torres de 
pedra e cânions.

Sierras Bonaerenses

Sistemas de serras 
acessíveis a partir de 
Buenos Aires. Escaladas, 
caminhadas, ciclismo e  
passeios a cavalo são 
algumas das atividades 
que dominam o cenário.

Bandeira 


