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 Colégio Pedro II - Campus Humaitá II CURSO DE 

TURISMO  
Semana 5 

(21 a 27/10) 
PROJETO PEDAGÓGICO DE 

ACOLHIMENTO 
DISCIPLINAS: INTRODUÇÃO AO TURISMO, MERCADO DE TURISMO E TEORIA 

GERAL, SOCIOLOGIA DO LAZER E DO TURISMO  

 

 

Resumo das Tarefas da Semana 

 O que fazer? Como enviar? 
1. Disciplina: INTRODUÇÃO AO TURISMO  

 

a. Ler o texto 

b. Assistir aos vídeos.  

c. Responder aos questionamentos 

propostos no formulário.   

 

 

● Acesse o link 

abaixo: 

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

course/view.php?id=22

62&section=12 

 

2. 

 

Disciplina: MERCADO DE TURISMO E 

TEORIA GERAL 

 

a. Ler o texto 

b. Assistir aos vídeos. 

c. Responder aos questionamentos 

propostos no formulário.  

 
 

 

● Acesse o link 

abaixo: 

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

course/view.php?id=22

62&section=13 

 

3. Disciplina: SOCIOLOGIA DO LAZER E 

DO TURISMO  

 Ler o texto das páginas 7 a 21 e 

responder as questões. 

 

 

 

 Formulário Google  

 

https://ead.cp2.g12.br/course/view.php?id=2262&section=12
https://ead.cp2.g12.br/course/view.php?id=2262&section=12
https://ead.cp2.g12.br/course/view.php?id=2262&section=12
https://ead.cp2.g12.br/course/view.php?id=2262&section=13
https://ead.cp2.g12.br/course/view.php?id=2262&section=13
https://ead.cp2.g12.br/course/view.php?id=2262&section=13
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TAREFA 1 

Disciplina: INTRODUÇÃO AO TURISMO  

 

Leia o texto “A atividade turística”. Assista aos vídeos “Países mais visitados do 

mundo” e “Cidades mais visitadas do Brasil” (links indicados). E, depois, 

responda ao questionário (no formulário) por meio do link já indicado. 

Caso tenha dúvidas, escreva para o seguinte e-mail: 

prof.fabianofarias@gmail.com 

 

TAREFA 2 

Disciplina: MERCADO DE TURISMO E TEORIA GERAL 

 

Leia o texto “Turismo no Brasil”. Assista ao vídeo “Brasil Mais Turismo”. E, 

depois, responda ao questionário (no formulário) por meio do link já indicado. 

Caso tenha dúvidas, escreva para o seguinte e-mail: 

prof.fabianofarias@gmail.com 

 

TAREFA 3 

Disciplina: SOCIOLOGIA DO LAZER E DO TURISMO  

 

Em nossa primeira aula assíncrona, lemos o texto dos Sonacirema e tivemos 

contato com o estranhamento. O texto constrói uma narrativa diferente daquela 

que estamos acostumados a fazer de nossa própria cultura e por isso 

interpretamos com espanto e estranhamento àquilo que não identificamos como 

familiar. Vamos dar continuidade aos nossos estudos e pesquisar sobre cultura e 

diversidade. 

Para esta semana você terá que ler uma parte de um pequeno livro intitulado O 

que é cultura. Depois de ler o capítulo cultura e diversidade (páginas 7 a 21) você 

irá responder algumas questões que estão no formulário. 

Link do texto:  

https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnx

vaWtvc2ZpbG9zb2ZpYXxneDo0YTY3NzJlM2QwOWY2NGJl 

 

Link do formulário:  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSecofMsW7EZkUdZ9fgSx-

HJjIMX9xeoQic7doCSxuLMqkJv9A/viewform?usp=sf_link  

https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxvaWtvc2ZpbG9zb2ZpYXxneDo0YTY3NzJlM2QwOWY2NGJl
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxvaWtvc2ZpbG9zb2ZpYXxneDo0YTY3NzJlM2QwOWY2NGJl
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSecofMsW7EZkUdZ9fgSx-HJjIMX9xeoQic7doCSxuLMqkJv9A/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSecofMsW7EZkUdZ9fgSx-HJjIMX9xeoQic7doCSxuLMqkJv9A/viewform?usp=sf_link

