
Oficialmente a metrópole Tóquio (東京都) é
a capital do país e de uma das 47 províncias
do Japão. Situa-se em Honshu, a maior ilha
do arquipélago. Tóquio possui 9.790.000
habitantes, cerca de 10% da população do
país, e a região metropolitana de Tóquio
possui mais de 37 milhões de habitantes, o
que torna a aglomeração de Tóquio,
independentemente de como se define,
como a área urbana mais populosa do
mundo. Um de seus monumentos mais
famosos é a Torre de Tóquio. Foi fundada em
1457, com o nome de Edo ou Yedo. Tornou-
se a capital do Império em 1868 com a atual
designação. Embora Tóquio seja considerada
um dos maiores centros financeiros do
mundo (ao lado de Nova York e Londres), ela
não é, tecnicamente, uma cidade. Não há no
Japão uma cidade chamada "Tóquio". Na
verdade, é designada como uma metrópole.

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:
3101 e 2203.

Agradecemos sua participação em 
nosso evento.

Contato:
www.odetesaopaio.com.br

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



Moeda:

Iene

Língua Oficial:

Japonês

População
para 2017:

126.730.000 
habitantes

Sustentabilidade em 
JAPÃO

Foi o primeiro parque da 
Disney a ser construído fora 
dos Estados Unidos e foi 
inaugurado em 15 de abril de 
1983. O parque foi construído 
pela Walt Disney Imagineering, 
no mesmo estilo da 
Disneylândia, na Califórnia. 

Os monumentos históricos da 
antiga Quioto são templos que 
ilustram o desenvolvimento da 
arquitetura com madeira, 
particularmente a religiosa, e a 
arte dos jardins japoneses, que 
influenciou a jardinagem por 
todo o mundo.

Com 377 873 km², está 
localizado no Oceano 
Pacífico, a leste do Mar do 
Japão, da República Popular 
da China, da Coreia do Norte, 
da Coreia do Sul e da Rússia,

O país é um arquipélago 
de 6.852 ilhas, cujas 
quatro maiores são 
Honshu, Hokkaido, 
Kyushu e Shikoku, 
representando em 
conjunto 97% da área 
terrestre nacional. 

Tem um formato 
retangular branco com um 
grande disco vermelho 
(representando o Sol) no 
centro, e é oficialmente 
denominada Nisshōki (日章
旗, "bandeira do Sol") em 
japonês.

Um exemplo da preocupação de Japão pelo
meio ambiente é o desenvolvimento do
primeiro carro elétrico feito de bambu.
Além de ser movido a energia elétrica,
praticamente toda a carroceria é feita de
bambu trançado. O protótipo do carro foi
desenvolvido pela Universidade de Kyoto.
O modelo idealizado pelos estudantes pesa
60 quilos e leva apenas uma pessoa.
Ecologicamente correto, o ‘Bamgoo’ mede
2,70m de comprimento; 1,30m de largura
e 1,65m de altura, tem autonomia de 50
quilômetros a cada carga completa das
baterias.

A prática do esporte é tão 
importante no país, que 
instituiu-se o Dia do 
Esporte. O esporte 
desenvolve a disciplina, a 
formação do caráter e 
incentiva o espírito.

Bandeira O Castelo de Himeji
é uma das mais 
antigas estruturas 
ainda existentes do 
Período Sengoku, é 
considerado como 
um Tesouro 
Nacional do Japão, 
tendo sido 
classificado como 
Patrimônio Mundial.

O monte Fuji é um 
dos símbolos mais 
conhecidos do 
Japão, sendo 
frequentemente 
retratado em obras 
de arte e fotografias 
e recebendo muitas 
visitas de alpinistas.

se estendendo do Mar de Okhotsk, no norte, 
ao Mar da China Oriental e Taiwan, ao sul.


