
 

1 

  

 
Colégio Pedro II - Campus Humaitá II 

 

TURISMO 
 

25 de novembro 
a 02 de 

dezembro 

PROJETO PEDAGÓGICO DE 

ACOLHIMENTO 

DISCIPLINAS: LÍNGUA ESPANHOLA APLICADA; HOSPITALIDADE E 

MEIOS DE HOSPEDAGEM; AGENCIAMENTO; GEOGRAFIA APLICADA AO 

TURISMO; COMUNICAÇÃO E LINGUAGEM; LÍNGUA FRANCESA 

APLICADA.   

 

Resumo das Tarefas da Semana 

 O que fazer? Como enviar? 
 

1 

Disciplina: ESPANHOL 

a)  Fazer os exercícios propostos no material 

“ATIVIDADE 4: CONOCIENDO AL 

TURISTA”, postado na plataforma Moodle.  

 

b)  Na mesma plataforma, acessar o fórum da 

atividade 4 e responder à questão sobre 

turistas y viajeros.  
 

 

 Não é necessário 

enviar as respostas 

das questões 

apresentadas na 

atividade, visto que, 

ao final do material, 

há um gabarito.  

 

 

2 

 

Disciplina: HOSPITALIDADE E MEIOS DE 

HOSPEDAGEM  
 

a) Ler o texto. 

b) Responder aos questionamentos propostos 

na plataforma. 

 

 Acesse as 

atividades no link 

abaixo: 

https://ead.cp2.g12.b

r/course/view.php?id

=2262&section=19 
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Disciplina: AGENCIAMENTO 
 

a) Ler o texto. 

b) Responder aos questionamentos propostos 

na plataforma.  

 

 Acesse as 

atividades no link 

abaixo:  

https://ead.cp2.g12.b

r/course/view.php?id

=2262&section=17 

https://ead.cp2.g12.br/course/view.php?id=2262&section=19
https://ead.cp2.g12.br/course/view.php?id=2262&section=19
https://ead.cp2.g12.br/course/view.php?id=2262&section=19
https://ead.cp2.g12.br/course/view.php?id=2262&section=17
https://ead.cp2.g12.br/course/view.php?id=2262&section=17
https://ead.cp2.g12.br/course/view.php?id=2262&section=17
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4 

Disciplina: GEOGRAFIA APLICADA AO 

TURISMO  

Aula 4 (vídeo): O litoral do Rio de Janeiro 

a) Assista à videoaula que gravei em 

https://www.youtube.com/watch?v=RZyic

QFsbuU  

b) E, depois, responda:  

Explique por que Ipanema e Leblon 

constituem uma restinga. 

 

 

 

Envie em documento 

Word para o e-mail 

brunosgeo@gmail.com 
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Disciplina: COMUNICAÇÃO E LINGUAGEM  

 

Ler o texto ‘Diáspora Black', a plataforma de 

turismo que valoriza história e cultura negras 

e, depois, fazer a atividade proposta.   

 

 

O envio é pela 

plataforma Moodle.  
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Disciplina: LÍNGUA FRANCESA APLICADA  

Nesta atividade, você vai aprender, em 

francês, as nacionalidades, as profissões, o 

tratamento formal e informal com os 

pronomes "tu" e "vous", os dias da semana e 

os números até 100.  

 

 Assista com atenção aos vídeos quantas 

vezes forem necessárias e faça a 

atividade com confiança em você!  

 

Você poderá conferir 

o gabarito ao final da 

tarefa e, em caso de 

dúvida, faça contato 

pelo fórum de 

discussão da atividade 

4! 

 

 

TAREFA 1 

Disciplina: ESPANHOL 

Acesse:  

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

Dúvidas, comentários e sugestões devem ser enviados para o e-

mail patriciaruel@cp2.g12.br 

https://www.youtube.com/watch?v=RZyicQFsbuU%20
https://www.youtube.com/watch?v=RZyicQFsbuU%20
brunosgeo@gmail.com
https://saopaulosao.com.br/negocios/4327-di%C3%A1spora-black-,-a-plataforma-de-turismo-que-valoriza-hist%C3%B3ria-e-cultura-negras.html
https://saopaulosao.com.br/negocios/4327-di%C3%A1spora-black-,-a-plataforma-de-turismo-que-valoriza-hist%C3%B3ria-e-cultura-negras.html
https://ead.cp2.g12.br/course/view.php?id=2262&section=6
patriciaruel@cp2.g12.br
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TAREFA 2 

Disciplina: HOSPITALIDADE E MEIOS DE HOSPEDAGEM 

 

Leia o texto “A atividade hoteleira no Brasil”, assista ao vídeo 

”Hospitalidade brasileira” e, depois, responda às reflexões por 

meio do link já indicado. 

 

Caso tenha dúvidas, escreva para 

prof.fabianofarias@yahoo.com  

 

TAREFA 3 

Disciplina: AGENCIAMENTO 

 

Leia o texto “Procedimentos em agenciamento para transporte” 

e, depois, responda às reflexões por meio do link já indicado. 

 

Caso tenha dúvidas, escreva para 

prof.fabianofarias@yahoo.com  

 

TAREFA 4 

Disciplina: GEOGRAFIA APLICADA AO TURISMO  

Depois de assistir à videoaula, faça a atividade proposta e envie 

conforme orientação já apresentada.  

TAREFA 5 

Disciplina: COMUNICAÇÃO E LINGUAGEM   

Após a leitura do texto, responder às seguintes questões:  

1) Qual o propósito da Plataforma? 

2) Qual foi a motivação para Carlos Humberto criar a 

Plataforma ‘Diáspora Black’?  

3) O que essa motivação tem a ver com a história do Brasil, com 

seus problemas e feridas abertas?  

 

https://youtu.be/lrDUxxKbKTk
prof.fabianofarias@yahoo.com%20
file:///C:/Users/Ana%20Maria%20Ribas/AppData/Local/Temp/prof.fabianofarias@yahoo.com
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TAREFA 6 

Disciplina: LÍNGUA FRANCESA APLICADA  

Link para a atividade 4 

https://ead.cp2.g12.br/pluginfile.php/275605/mod_page/conten

t/1/atividade%204%20-%20turismo.pdf  

 

Link para o gabarito da atividade 4  

https://ead.cp2.g12.br/pluginfile.php/275605/mod_page/conten

t/1/atividade%204%20-%20turismo%20-gabarito.pdf 

https://ead.cp2.g12.br/pluginfile.php/275605/mod_page/content/1/atividade%204%20-%20turismo.pdf
https://ead.cp2.g12.br/pluginfile.php/275605/mod_page/content/1/atividade%204%20-%20turismo.pdf
https://ead.cp2.g12.br/pluginfile.php/275605/mod_page/content/1/atividade%204%20-%20turismo%20-gabarito.pdf
https://ead.cp2.g12.br/pluginfile.php/275605/mod_page/content/1/atividade%204%20-%20turismo%20-gabarito.pdf

