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 Colégio Pedro II - Campus Humaitá II 
 

 Turismo 
07 a 13/10/2020 

PROJETO PEDAGÓGICO DE 

ACOLHIMENTO 

DISCIPLINAS: Inglês, Memória e Patrimônio Histórico, Teoria e Técnicas 

de Guiamento.  

 

 

Resumo das Tarefas da Semana 

 O que fazer? Como enviar? 

1 Disciplina: INGLÊS  

 

 Atividades no Moodle: Teste de 

conhecimentos, crossword puzzle e 

texto.  

 Acesse 

https://ead.cp2.g12.br/cour

se/view.php?id=2262&sectio

n=1 e faça a seção Atividade 

Inicial de Turismo.  
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Disciplina: MEMÓRIA E PATRIMÔNIO 

HISTÓRICO  

 

 Proposta no Moodle: discussão sobre 

memória, patrimônio e turismo (dois 

textos de apoio) e um trabalho de 

reflexão.  

 

 Acesse  
a. Para conhecer a proposta. 

https://ead.cp2.g12.br/c

ourse/view.php?id=2262&

section=8  

 

b. Para ver a atividade 

sobre o tema proposto: 

https://ead.cp2.g12.br/m

od/folder/view.php?id=74

792&forceview=1  

 

3 Disciplina: TEORIA E TÉCNICAS DE 

GUIAMENTO  

 

a. Ler o texto 

b. Responder aos questionamentos 

propostos 

 

OBS: Esta aula pode ser acessada pela 

plataforma através do seguinte link:  

https://ead.cp2.g12.br/course/view. 

php?id=2262&amp;section=15 

a. O texto está apresentado 

na Tarefa 1 desse 

formulário.  

  

b. A atividade está 

apresentada no seguinte 

link: 

https://docs.google.com/

forms/d/1m1QniLwqKrtw

Ym4YWHI03eFmpQ3wm

U1us4OirQD064U/prefill 

https://ead.cp2.g12.br/course/view.php?id=2262&section=1
https://ead.cp2.g12.br/course/view.php?id=2262&section=1
https://ead.cp2.g12.br/course/view.php?id=2262&section=1
https://ead.cp2.g12.br/course/view.php?id=2262&section=8
https://ead.cp2.g12.br/course/view.php?id=2262&section=8
https://ead.cp2.g12.br/course/view.php?id=2262&section=8
https://ead.cp2.g12.br/mod/folder/view.php?id=74792&forceview=1
https://ead.cp2.g12.br/mod/folder/view.php?id=74792&forceview=1
https://ead.cp2.g12.br/mod/folder/view.php?id=74792&forceview=1
Disciplina:%20Agenciamento
Disciplina:%20Agenciamento
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TAREFA 1 

Disciplina: INGLÊS  

Caro/a aluno/a do Curso de Turismo, 

É muito bom reencontrá-lo/la, mesmo sendo virtualmente. 

Para realizar nossas atividades de língua inglesa, você deve fazer login no Moodle 

do Colégio Pedro II, onde é possível acessar nosso ambiente de Inglês. 

 
Nessa seção, você encontrará todo o material que será disponibilizado 

periodicamente. Para facilitar, você pode acessar direto pelo link 

https://ead.cp2.g12.br/course/view.php?id=2262&section=1 ou pela seção na barra 

lateral no aplicativo Moodle. Nela você deve realizar as atividades encontradas, 

marcando os quadradinhos correspondentes, de forma a acompanhar o que já foi 

realizado por você. 

 

 

Você deve realizar as atividades da seção Atividade Inicial de Turismo. Nas 

semanas subsequentes, serão postadas outras atividades para o Curso. Fique 

atento/a e não deixe de checar o ambiente! Você pode realizá-las no seu tempo, 

atentando para futuras novas instruções. 
 

Keep up the good work until we meet again! 

https://ead.cp2.g12.br/course/view.php?id=2262&section=1
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TAREFA 2 

Disciplina: MEMÓRIA E PATRIMÔNIO HISTÓRICO  

Bem vindas! Bem vindos!  

Vivemos tempos difíceis! Tempos de insegurança! Tempos inquietantes! Porém, não 

podemos abraçar a ideia de que os seres humanos não são sujeitos da história, de 

tantas histórias. A inquietação permanece, a dúvida existe, mas não devemos nos 

imobilizar. Afinal, sempre existem caminhos possíveis de criação e interlocução.   

Desejo que essa experiência inédita do ensino remoto emergencial possa acolher 

vocês. 

 

Após fazer login no Moodle, você terá acesso à disciplina Memória e Patrimônio 

Histórico no link:  https://ead.cp2.g12.br/course/view.php?id=2262&section=8  

 

A proposta apresenta dois textos para fins de leitura, com as referências e 

arquivos em PDF. E, após a leitura, há um trabalho de reflexão em arquivo PDF.   

 

Em caso de dúvidas, vocês podem enviar um e-mail para 

professora.ana.m.ribas@gmail.com  

 

TAREFA 3 

Disciplina: TEORIA E TÉCNICAS DE GUIAMENTO 

 

Texto: GUIA DE TURISMO 
  

O Guia de Turismo é o profissional responsável por acompanhar e orientar grupos de 

pessoas que estão viajando, seja em excursões, viagens internacionais ou qualquer outro tipo 

de viagem. 

Esses profissionais também são responsáveis por ajudar na montagem do 

roteiro e organizar as atividades que serão feitas durante o dia garantindo que você conheça 

os melhores pontos turísticos que a cidade oferece. Geralmente são muito bem humorados e 

no decorrer dos trajetos vão de forma muita criativa contando as histórias e lendas do lugar. 

A profissão de guia está regulamentada pela Lei 8.623/93 e o guia de turismo tem de 

ser um profissional qualificado e cadastrado no Ministério do Turismo pelo Cadastur para 

poder exercer a profissão.  

https://ead.cp2.g12.br/course/view.php?id=2262&section=8%20
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8623.htm
http://www.cadastur.turismo.gov.br/
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O guia de viagem tem uma grande responsabilidade na hora de conduzir os grupos, 

manter a ordem da viagem, passar as orientações necessárias e propor atividades que estejam 

de acordo com o perfil do grupo. 

Eu digo que o sucesso de uma viagem em grupo muitas vezes está nas mãos do guia de 

turismo. Por exemplo, não adianta propor atividades radicais para um grupo de viagens da 

terceira idade. Ou então atividades muito paradas para excursões de alunos. O guia tem de ser 

preciso na proposta de roteiros. 

 

Classificação do guia de turismo 
A profissão de guia de turismo pode ser classificada da seguinte forma: 

  

 Guia regional: o profissional pode atuar no estado em que foi registrado, na sua 

cidade e região; 

 Guia especializado em atrativos naturais: esse profissional também é conhecido 

como guia ecológico e pode atuar somente na unidade de federação onde foi 

cadastrado; 

 Guia nacional: esse guia pode trabalhar em toda a América do Sul e território 

nacional e é muito conhecido por ser o guia de excursão; 

 Guia internacional: esse guia atua no exterior, mas para isso é necessário o 

conhecimento de outro idioma. 

  

Remuneração do Guia de Turismo 
Na maioria das vezes é complicado falar de remuneração do guia de turismo, pois quando 

é um profissional autônomo ele pode trabalhar prestando serviços para mais de uma empresa.  

Considerando uma média geral, podemos dizer que o salário do guia de turismo fica 

entre R$ 2.000,00 até R$ 10.000,00 por mês, dependendo a quantidade de grupos que o guia 

conduzir naquele mês e as empresas que ele estiver prestando o serviço. 

Também dependendo onde o guia de viagens atua, pode haver as parcerias e o guia 

ganhar comissões dos estabelecimentos que levar os turistas. Mais uma das formas de 

remuneração dos guias de turismo é através de gorjetas dadas pelos próprios turistas pelo bom 

serviço executado e a remuneração paga pelas agências de viagens pela contratação do Guia. 

Além disso, vários  estabelecimentos remuneram os Guias de acordo com a venda de seus 

produtos ao grupo de turistas conduzido. 

 

Quais são as principais atribuições que um bom guia de turismo deve ter? 

Ser mediador – O guia deve sempre ser um bom mediador entre os turistas e o ambiente, 

demonstrando respeito pelo local, especialmente no contato do público com ele. 

Ter um profundo conhecimento sobre a cultura local – Além de informar com 

embasamento e segurança os fatos, informações e curiosidades aos turistas, o bom guia 

entende com propriedade a cultura local em que está inserido e sabe como valorizá-la. 

Passar bem as mensagens – Não basta apenas falar, é necessário saber se comunicar 

bem, com clareza e boa oratória. Essa é uma qualidade essencial para a compreensão do público. 

https://www.vidadeturista.com/artigos/turismo-na-terceira-idade.html
https://www.vidadeturista.com/artigos/turismo-na-terceira-idade.html
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Respeitar o ambiente – O guia de turismo tem funções que estão diretamente ligadas à 

preservação e sustentabilidade do ambiente em que está inserido. 

Ter carisma – Deve também ter carisma e criatividade para cativar o grupo tanto em 

sua chegada, quanto na transmissão dos locais que serão visitados. 

Ser um bom planejador – Outra qualidade que é imprescindível em um bom guia de 

turismo é adequar corretamente o que o local pode oferecer ao perfil e idade do grupo que o 

está visitando.  

 

 

Além disso, é importante apresentar as seguintes características: 

  

 Capacidade persuasiva 

 Capacidade de lidar com o público 

 Boa comunicação 

 Dinamismo 

 Simpatia 

 Clareza 

 Objetividade 

 Organização 

 Paciência 

 

 

Responda aos questionamentos propostos no link abaixo: 
 

https://docs.google.com/forms/d/1m1QniLwqKrtwYm4YWHI03eFmpQ3wmU1us

4OirQD064U/prefill 

 

https://docs.google.com/forms/d/1m1QniLwqKrtwYm4YWHI03eFmpQ3wmU1us4OirQD064U/prefill
https://docs.google.com/forms/d/1m1QniLwqKrtwYm4YWHI03eFmpQ3wmU1us4OirQD064U/prefill

