
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”.

Trabalho das turmas:
3102 e 2503. 

Agradecemos sua participação em 
nosso evento.

Contato:
www.odetesaopaio.com.br

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

Apoio:

FITUR 2017

É a capital e também o maior de todos os
Emirados com uma área de 67.340km²,
equivalente a 86,7% da área total do país,
excluindo as ilhas. Tem um litoral que se
estende por mais de 400 quilômetros e é
dividido, para propósitos administrativos,
em três regiões principais. A primeira
região cerca a cidade de Abu Dhabi, que é a
capital do emirado e a capital federal. O
líder político dos Emirados Árabes Unidos
reside nesse mesmo local. Os edifícios
parlamentares nos quais o Gabinete
Federal se encontra, a maioria dos
ministérios federais e instituições,
embaixadas estrangeiras, instalações de
radiodifusão estatais, e a maioria das
companhias de petróleo também ficam
situadas em Abu Dhabi.

Abu Dabi 
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Moeda:

Dirham dos 
Emirados

Língua Oficial:

Árabe

População
para 2016:

8.264.070 
habitantes

Sustentabilidade nos
EMIRADOS ÁRABES 

As cores individuais tem os 
seguintes significados: 
verde: fertilidade; branco: 
neutralidade; preto: a 
riqueza de petróleo dentro 
das fronteiras do país;
vermelho: a unidade.

A Dubai Electricity and Water Authority
(DEWA) anunciou o lançamento do maior
projeto de usina solar concentrada do
mundo. Localizada em um único lugar dentro
do Parque Solar Mohammed Bin Rashid Al
Maktoum, a usina vai consistir em cinco
instalações. A primeira fase do projeto deve
ficar pronta entre o fim de 2020 e o começo
de 2021, e deve gerar até 1.000 MW de
energia. Até 2030, ela deve ter cinco vezes
mais capacidade – o que deve ser o suficiente
para aumentar em 25% a capacidade de
produção de energia do emirado.

A influência persa na cultura 
do país é visível nas artes, na 
arquitetura e no folclore dos 
Emirados Árabes Unidos. Por 
exemplo, o "barjeel" tornou-
se uma marca da arquitetura 
tradicional e é atribuída à 
influência persa.

Esquiar no deserto? 
Em Dubai tudo é 
possível, até neve. 
Obtenha entrada 
para o Ski Dubai e 
desfrute de duas 
horas de uso ilimitado 
de esqui ou 
snowboard, 22,5m² 
de diversão.

Aventura de 6 a 7 
horas pelo deserto 
de dunas vermelhas. 
Atravesse as dunas 
de areia em um 
veículo 4x4. Veja o 
pôr do sol no 
deserto. Visite um 
acampamento para 
um jantar com 
churrasco e muito 
mais.

Produzido pela mesma 
equipe por trás das Fontes 
do Bellagio, em Las Vegas, 
o show das Fontes de 
Dubai é um verdadeiro 
espetáculo. Acomode-se 
em um café nos arredores 
e divirta-se.

Emirados Árabes Unidos 
estão localizados no Golfo 
Pérsico. Com um área de 83 
600 km², no sudeste da 
Península Arábica e fazem 
fronteira com Omã e com a 
Arábia Saudita.

Formados por uma 
confederação de monarquias 
árabes, cada uma soberana, 
chamadas emirados 
(equivalentes a principados): 
Abu Dhabi, Dubai, Sharjah, 
Ajman, Umm al-Quwain, Ras
al-Khaimah e Fujairah. 

Bandeira 

O Dubai Creek divide 
Dubai em duas cidades 
(Deira ao norte e Bur
Dubai ao sul). Confira o 
Dhow Wharfage, onde 
pequenos barcos de 
pesca ancoram há mais 
de um século.


