
É a capital e a maior cidade da Espanha. 
Tem uma população de aproximadamente 
3,3 milhões de pessoas, com uma área 
metropolitana com cerca de 6,5 milhões de 
habitantes. É a terceira maior cidade da 
União Europeia (UE), depois de Londres e 
Berlim. Madrid é uma das mais belas e 
agitadas capitais da Europa. Situada na 
região central da Espanha, cercada por 
terras áridas, também é a capital de maior 
altitude na Europa. Foi fundada pelos 
árabes como uma fortaleza, assim 
permanecendo até que Afonso VI a 
ocupou, em 1083. Felipe II fez dela a capital 
da corte em 1561. Desde então a cidade 
floresceu, tornando-se vibrante, dinâmica, 
moderna sem deixar de preservar seu 
patrimônio histórico e cultural.

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 :
2202 e 2802 (Colégio Odete São Paio)

2403 e 3802 (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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Sustentabilidade na
ESPANHA

A bandeira espanhola possui 
formato retangular e é 
composta por três faixas 
horizontais. A faixa superior 
e a inferior são na cor 
vermelha e a do meio na cor 
amarela.

A cidade espanhola desenvolveu um
Programa de Educação para o
Desenvolvimento Sustentável, chamado
Agenda 21 Escolar. Baseado na educação
ambiental, é referência para escolas em
Barcelona e uma fonte de inspiração para
iniciativas semelhantes além da cidade.
Desde o início do projeto, os participantes
desenvolveram inúmeras iniciativas para
melhorar a própria escola e o meio ambiente.
A cada ano, novos centros de comunicação
foram abertos para que os programas fossem
difundidos e aprofundados e muitos projetos
comunitários foram instituídos.

A tourada, é um 
espetáculo tradicional que 
consiste na arte de lidar 
com touros bravos. 
Apesar de serem muito 
criticadas, ainda é uma 
atração que mobiliza 
milhares de espanhóis.

Parque Nacional de 
Garajonay

O grande tesouro 
natural de La 
Gomera são as suas 
florestas de árvores 
semelhantes ao 
loureiro.

A Sierra del Rincón, 
declarada Reserva 
da Biosfera pela 
UNESCO em 2005, é 
um espaço 
caracterizado pela 
sua paisagem 
variada e rica 
biodiversidade.

O Parque Serra Nevada 
representa um dos 
sistemas de média e alta 
montanha mediterrânea, 
com mais de 2000 
espécies de vegetais. 
Uma fauna muito rica 
abarca este ecossistema.

O Parque de Cabañeros
se destaca por sua rica vida 
selvagem, que apresenta um 
grande número de espécies 
endêmicas. Pastagens e 
montanhas e maciços 
cobertos de florestas e 
vegetação mediterrânica.

Possui território 505.370 km², 
Inclui a Espanha Continental, 
as Ilhas Baleares, Ilhas 
Canárias, as cidades 
autônomas de Ceuta e 
Melilla. Faz fronteira com a 
França e Andorra, a nordeste, 
e Portugal, a oeste.

Estrutura-se em 17 
comunidades autônomas, 
incluindo uma comunidade 
foral, e duas cidades 
autônomas.
Principais cidades: Madrid, 
Barcelona, Valência, 
Sevilha, Zaragoza e Bilbao.

Bandeira 


