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 Colégio Pedro II - Campus Humaitá II CURSO DE 

TURISMO  

Semana 6 

28.10 a 04.11  
 

PROJETO PEDAGÓGICO DE 

ACOLHIMENTO 
DISCIPLINAS: Francês; Espanhol; Geografia Aplicada ao Turismo; 

Comunicação e Linguagem; Agenciamento; Hospitalidade e Meios de 

Hospedagem 
 

 

Resumo das Tarefas da Semana 

 O que fazer? Como enviar? 
1. Disciplina: Francês  

 

a. Ler o texto, que está apresentado em 

duas partes para melhor compreensão.  

 

b. Fazer e enviar a atividade individual,  

 

 

 

 As orientações para o 

envio da atividade  se 

encontram publicadas 

no link indicado na 

Tarefa 01.  

 

2. 

 

Disciplina: Espanhol  

a. Fazer os exercícios propostos no 

material “ATIVIDADE 2: ALGUNOS 

PASITOS MÁS”, postado na plataforma 

Moodle.  

b. Na mesma plataforma, acessar o fórum 

da atividade 1 (30 de setembro), para 

sinalizar dúvidas e comentários.  

c. Já o fórum da atividade 2 (28 de 

outubro), deverá ser acessado para 

comentários sobre 2 assuntos 

abordados nas atividades 1 e 2. Esses 

assuntos são de livre escolha do aluno. 

 

  

 Não é necessário 

enviar as respostas 

das questões 

apresentadas na 

atividade, visto que, 

ao final do material, 

há um gabarito.  

 

 Dúvidas, comentários 

e sugestões devem 

ser postados no 

fórum. 
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3. Disciplina: Geografia Aplicada ao 

Turismo  

 

a. Tema: O Município do Rio de Janeiro;   

b. Atenção: Seguir as orientações 

explicadas na tarefa 03.  

 

 

 Acesse Aula 2 no 

seguinte link:  

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

course/view.php?id=226

2&section=4 

 

Comunicação via e-mail:  

 brunosgeo@gmail.com 

 

4. Disciplina: Comunicação e Linguagem  

a. Assistir ao Vídeo; 

b. Participar da discussão no fórum. 

 

Acesso via Plataforma 

Moodle (link indicado na 

Tarefa 4). 

5. 

 

Disciplina: Agenciamento 

a. Ler o texto. 

b. Responder aos questionamentos 

propostos na plataforma Moodle. 

 

Acesse o link abaixo: 

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

course/view.php?id=226

2&section=14 

 

6. Disciplina: Hospitalidade e Meios de 

Hospedagem  

a. Ler o texto. 

b. Responder aos questionamentos na 

plataforma Moodle.  

Acesse o link abaixo 

para ler o texto: 

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

mod/resource/view.php

?id=92453&forceview=1 

 

 

 

TAREFA 1 

Disciplina: Francês  

Empréstimos Linguísticos – Na terra do Asterix  

1. As palavras brasileiras exportadas pelo português para a língua francesa 

(texto)  

1.1. De “Favela” a “Havaianas”.  

2. Fazer a atividade individual.  

3. Acesse o seguinte link: 

https://ead.cp2.g12.br/course/view.php?id=2262&section=7  

Em caso de dúvidas e/ou comentários, entrar em contato pelo e-mail 

cguilhermesampaio@hotmail.com   

https://ead.cp2.g12.br/course/view.php?id=2262&section=4
https://ead.cp2.g12.br/course/view.php?id=2262&section=4
https://ead.cp2.g12.br/course/view.php?id=2262&section=4
mailto:brunosgeo@gmail.com
https://ead.cp2.g12.br/course/view.php?id=2262&section=14
https://ead.cp2.g12.br/course/view.php?id=2262&section=14
https://ead.cp2.g12.br/course/view.php?id=2262&section=14
https://ead.cp2.g12.br/mod/resource/view.php?id=92453&forceview=1
https://ead.cp2.g12.br/mod/resource/view.php?id=92453&forceview=1
https://ead.cp2.g12.br/mod/resource/view.php?id=92453&forceview=1
https://ead.cp2.g12.br/course/view.php?id=2262&section=7
mailto:cguilhermesampaio@hotmail.com


 
3 

TAREFA 2 

Disciplina: Espanhol  

 

Acesse o seguinte link:  

https://ead.cp2.g12.br/course/view.php?id=2262&section=6  

 

Seguir as orientações publicadas na plataforma Moodle. 

 

TAREFA 3 

Disciplina: Geografia Aplicada ao Turismo 
 

1) Assistir à videoaula que gravei sobre O MUNICÍPIO DO RIO DE 

JANEIRO na plataforma Moodle ou no seguinte link: 

https://www.youtube.com/watch?v=6Ny54Z_5HbE  

 

2) Com base na videoaula, responda às seguintes questões:   

O que se entende por Região Metropolitana do Rio de Janeiro?  

Qual a relação dessa região com o conceito de conurbação?  
 

3) As respostas devem ser enviadas para o seguinte e-mail: 

brunosgeo@gmail.com   

 
4) DATA LIMITE DE ENTREGA: 09/11/2020 

FORMATO DO TRABALHO: Word ou PDF 
 

TAREFA 4 
 

Disciplina: Comunicação e Linguagem  

 

Após assistir ao Documentário "Por uma outra globalização" (2004), com o 

geógrafo Milton Santos, descreva como a Globalização afeta (se afeta) a sua vida 

como morador de uma cidade como o Rio de Janeiro. Comente se você tem acesso 

ao globo, à cidade e seus bens culturais. Você se sente bem, seguro, em paz em 

todos os espaços? 

Vamos começar a discutir essa questão coletivamente usando um Fórum na 

Plataforma Moodle. Fique à vontade para comentar as postagens publicadas e 

contribuir para a ampliação desse debate. 

Link de acesso: https://ead.cp2.g12.br/mod/forum/view.php?id=92441 

 

https://ead.cp2.g12.br/course/view.php?id=2262&section=6
https://www.youtube.com/watch?v=6Ny54Z_5HbE
mailto:brunosgeo@gmail.com
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TAREFA 5 

Disciplina: Agenciamento  

 

Leia o texto “As agências de turismo e o mercado atual” e depois responda ao 

questionário por meio do link já indicado. 

Caso tenha dúvidas escreva para prof.fabianofarias@gmail.com  

 

 

TAREFA 6 

Disciplina: Hospitalidade e Meios de Hospedagem 

 

Leia o texto “Aspectos da hospitalidade” e depois responda ao questionário por 

meio do link já indicado. 

Caso tenha dúvidas escreva para prof.fabianofarias@gmail.com 

 

  

mailto:prof.fabianofarias@gmail.com
prof.fabianofarias@gmail.com

