
A Cidade do México é a capital e a cidade
mais populosa do país e da América do
Norte. Ocupa uma décima parte do Vale do
México no centro-sul do país, em um
território que se formou da bacia
hidrográfica do lago de Texcoco. A cidade é
o principal e mais desenvolvido centro
urbano, econômico, cultural e político do
país, além de ser uma das maiores
metrópoles do mundo — tendo sido
considerada por organizações internacionais
uma "cidade global alfa". Apenas a Cidade
do México responde por 21% do PIB total do
país e sua área metropolitana, por mais de
34%. A área metropolitana da Cidade do
México ocupa o 8º lugar das cidades mais
ricas do mundo ao possuir um PIB de 390
bilhões de dólares.

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 :
2302 e 2803 (Colégio Odete São Paio)
2302/3 e 2901 (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:

Peso Mexicano

Língua Oficial:

Espanhol

População
para 2017:

127.017.224
habitantes

Sustentabilidade no
MÉXICO

É composta por três faixas 
verticais de mesmo 
tamanho. A faixa verde na 
esquerda, a branca no 
centro e a vermelha na 
direita. No centro, na faixa 
branca, está o brasão de 
armas do México. 

Uma legislação ambiental própria foi
criada em 2007, que estabeleceu um
Plano Verde de 15 anos constituído por
26 estratégias e 113 áreas de foco.
Entre os resultados obtidos pelo
governo, têm-se a melhora na
qualidade do ar, com a redução e o
controle das emissões de gases
poluentes, a recuperação e a criação de
espaços públicos para convivência e
integração social, e a introdução do
diesel de baixo enxofre no transporte
público.

Magdalena Carmen Frida 
Kahlo y Calderon foi uma 
das personagens mais 
marcantes da história do 
México. Sua obra a 
tornou uma das maiores 
pintoras do século.

Sima de las Cotorras

Muito perto de Tuxtla
Gutierrez é o Sima de 
las Cotorras , uma 
grande caverna de 
mais de 100 metros 
de profundidade em 
que habitam belos 
periquitos verde e 
azuis e existem 
pinturas rupestres. 

A reserva biológica 
de Sierra Gorda, no 
México, é uma área 
de preservação 
riquíssima em 
diversidade. Para 
ajudar a proteger a 
região, o Grupo 
Ecológico Sierra
Gorda IAP fundou 
um sistema de 
venda de crédito.

Cancun 
Possui praias de areias 
brancas e mar com 
sete diferentes tons de 
azul. A herança 
cultural dos Maias 
também atrai milhares 
de turistas. 
.

Teotihuacan é uma das 
ruínas mais famosas do 
México. O local, que já foi 
um importante centro 
urbano no período pré-
colombiano, possui duas 
pirâmides de tamanho 
que impressionam.

Extensão territorial : 
1.964.380 km². É delimitado 
ao norte pelos Estados 
Unidos, a leste pelo Golfo do 
México e pelo Mar do 
Caribe, a sul pela Guatemala 
e por Belize, e a oeste pelo 
Oceano Pacífico. 

Constituída por uma 
federação de 31 estados 
e Distrito Federal (Cidade 
do México).  As principais 
cidades são: Cidade do 
México, Guadalajara, 
Ciudad Juarez, Tijuana, 
Monterrey e Acapulco. 

Bandeira 


