
Um dos ícones da história alemã, o Portão de
Brandenburgo era um dos portões que dava
acesso a Berlim há séculos. O termo
"Alemanha" deriva do francês Allemagne —
terra dos alamanos — em referência ao povo
germânico de mesmo nome que vivia na
atual região fronteiriça entre a França e a
Alemanha e que durante o século V cruzou o
rio Reno e invadiu a Gália Romana. O país
também é conhecido por Germânia, que
deriva do latim Germania — terra dos
germanos. Por causa de sua localização
central, a Alemanha compartilha fronteiras
com mais países europeus que qualquer
outro país no continente. O país tem a maior
população entre os Estados-membros da
União Europeia e é também o lar da terceira
maior população de migrantes internacionais
em todo o mundo.

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:
2403 e 2704 (Colégio Odete São Paio)

2501 e 2602 (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:

Euro

Língua Oficial:

Alemão

População
para 2016:

82,9  milhões de
habitantes

Sustentabilidade na 
ALEMANHA

A “Catedral de Colônia”, 
localizada na cidade alemã 
de Colônia, é uma igreja 
católica de estilo gótico, o 
marco principal da cidade 
e seu símbolo não-oficial. 
É a terceira igreja mais 
alta do mundo .

O Castelo de 
Neuschwanstein fica na 
região da Baviera, perto do 
vilarejo de Hohenschwangau
(onde fica outro castelo 
lindíssimo) e Füssen, uma 
cidadezinha linda que faz 
parte da rota romântica.

Com 357 021 km², está 
localizada na Europa Central.  
Limita a norte pelo mar do 
Norte, Dinamarca e pelo mar 
Báltico, a leste pela Polônia e 
pela República Checa, a sul

Alemanha é uma 
república parlamentar 
federal de dezesseis 
estados. A capital e 
maior cidade do país é 
Berlim, localizada no 
nordeste do território 
alemão.

É um tricolor que consiste 
em três faixas horizontais 
iguais mostrando as cores: 
preto, vermelho e dourado. 
Esta versão foi adotada 
pela primeira vez como a 
bandeira nacional moderna 
em 1919.

A Alemanha é conhecida pela sua
consciência ambiental. Os alemães
consideram que o homem é uma das
principais causas do aquecimento global. O
país está comprometido com o Protocolo
de Quioto e vários outros tratados para
promover a sustentabilidade, os baixos
padrões de emissões, a reciclagem, a
utilização de energias renováveis e apoia o
desenvolvimento sustentável a nível global.
No entanto, a Alemanha tem uma das mais
elevadas taxas de emissões de dióxido de
carbono per capita da UE.

Desde 2006, o país tem 
se autodenominado 
Terra das Ideias. Existem 
240 teatros subsidiados, 
centenas de orquestras 
sinfônicas, milhares de 
museus e mais de 25.000 
bibliotecas.

pela Áustria e pela Suíça e a oeste pela 
França, Luxemburgo, Bélgica e Países Baixos.

Bandeira 
No parque 
Panarbora, no 
Noroeste da 
Alemanha: turistas 
fazem caminhada 
em passarela na 
altura da copa das 
árvores.

Descobrir a 
Alemanha de 
bicicleta é saudável, 
ecológico e muito 
divertido: 
percorrendo mais 
de 200 caminhos, os 
ciclistas descobrem 
os destaques 
turísticos.

Ludwig van Beethoven


