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 Colégio Pedro II - Campus Humaitá II CURSO DE 

TURISMO  
Semana 07 

04 a 10/11  
PROJETO PEDAGÓGICO DE 

ACOLHIMENTO 
DISCIPLINAS: Introdução ao Turismo; Mercado Turístico e teoria geral; 

Teoria e técnicas de guiamento; Memória e Patrimônio Histórico; Patrimônio 

Artístico e Cultural do Rio de Janeiro; Inglês; 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. Responder aos questionamentos 

propostos na plataforma Moodle.   

c. Assistir ao vídeo “Os impactos do 

turismo”.  

 

 Acesse as atividades 

no link abaixo: 

https://ead.cp2.g12.

br/course/view.php?i

d=2262 

 

 

2. 

 

Disciplina: Mercado Turístico e Teoria 

Geral 

a. Ler o texto. 

b. Responder aos questionamentos 

publicados na plataforma Moodle.  
 

 Acesse as atividades 

no link abaixo: 

https://ead.cp2.g12.b

r/course/view.php?id

=2262&section=16 

 

3. Disciplina: Teoria e Técnicas de 

Guiamento 

a.     Ler o texto.  

b. Responder aos questionamentos 

publicados na plataforma Moodle.  

c.    Assistir ao vídeo “Como ser Guia de 

turismo?” 

 

 

 Acesse as atividades 

no link abaixo: 

https://ead.cp2.g12.

br/course/view.php?i

d=2262 
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4. Disciplina: Memória e Patrimônio 

Histórico  

a. Tema da Segunda Atividade: 

“Patrimônio Material e Imaterial sob 

uma dimensão interdisciplinar”.   

 

b. Apresentação / Explicações Gerais 

sobre o tema, conteúdos e atividade 

individual.   
 

Acessar o seguinte link:  

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

course/view.php?id=226

2&section=9    

E conhecer “Tema da 

Segunda Atividade”, 

com explicações gerais, 

orientações e arquivos 

publicados.    

 

 

 

5. 

 

Disciplina: Patrimônio Artístico e 

Cultural do Rio de Janeiro  

 

a. Tema da Segunda Atividade: “Patrimônio 

Material e Imaterial sob uma dimensão 

interdisciplinar”.   

 

b. Apresentação / Explicações Gerais 

sobre o tema, conteúdos e atividade 

individual. 

Acessar o seguinte link  

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

course/view.php?id=226

2&section=10  

E conhecer “Tema da 

Segunda Atividade”, 

com explicações gerais, 

orientações e arquivos 

publicados.    

 

 

6.  Disciplina:  Inglês  

Textos com questões de compreensão em 

Google Forms. A Indústria do Turismo: 

vocabulário e exercícios de compreensão. 

 

Acesse 

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

course/view.php?id=226

2&section=1  

e faça a seção da 2a 

Postagem.  

 

7.  Disciplina: Sociologia do Lazer e do 

Turismo  

 Ler o texto e responder às questões 

 

 

Formulário Google 

(indicado na tarefa 07).  
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TAREFA 1 

Disciplina: Introdução ao Turismo  

 

Leia o texto Aspectos multidisciplinares do Turismo, responda ao questionário 

e, depois, assista ao vídeo Os impactos do turismo por meio do link já indicado. 

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

 

TAREFA 2 

Disciplina: Mercado turístico e teoria geral 

 

Leia o texto “Turismo internacional e turismo sustentável” e depois responda ao 

questionário por meio do link já indicado. 

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

 

TAREFA 3 

Disciplina: Teoria e técnicas de Guiamento 

 

Leia o texto “Conceitos e definições sobre o Guia de Turismo” e depois responda 

ao questionário por meio do link já indicado. 

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

 

TAREFA 4 

Disciplina: Memória e Patrimônio Histórico  
 

Prosseguindo com as atividades do ensino remoto emergencial, o tema dessa semana consiste 

em uma proposta interdisciplinar, que buscou enlaçar as disciplinas "Memória e Patrimônio 

Histórico" e "Patrimônio Artístico e Cultural do Rio de Janeiro". A nossa proposta aprofunda o 

tema Patrimônio, ao discutir o que se define como patrimônio material e imaterial.  

A proposta de trabalho possui três etapas, conforme definidas abaixo: 

a) Leitura dos textos e visita aos portais indicados, tendo em vista apreender os conceitos 

de patrimônio material e imaterial e a sua relevância na formação do profissional de Turismo.  

b) Observação e apreciação crítica das imagens e vídeos disponibilizados sobre patrimônio 

material e imaterial no Rio de Janeiro, tendo em vista a realização do trabalho sobre o tema.  

c) Descrição e envio da atividade individual sobre o tema interdisciplinar.  

 

TAREFA 5 

Disciplina: Patrimônio Artístico e Cultural do Rio de Janeiro  
 

Prosseguindo com as atividades virtuais, o tema dessa semana consiste em uma proposta 

interdisciplinar, que buscou enlaçar as disciplinas "Memória e Patrimônio Histórico" e 
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"Patrimônio Artístico e Cultural do Rio de Janeiro". A nossa proposta aprofunda o tema 

Patrimônio, ao discutir o que se define como patrimônio material e imaterial.  

A proposta de trabalho possui três etapas, conforme definidas abaixo: 

a) Leitura dos textos e visita aos portais indicados, tendo em vista apreender os conceitos 

de patrimônio material e imaterial e a sua relevância na formação do profissional de Turismo.   

b) Observação e apreciação crítica das imagens e vídeos disponibilizados sobre patrimônio 

material e imaterial no Rio de Janeiro, tendo em vista a realização do trabalho sobre o tema.  

c) Descrição e envio da atividade individual sobre o tema interdisciplinar.  

 

TAREFA 6 

Disciplina: Inglês  

 

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 da 2ª Postagem. 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. 

 

TAREFA 7 

Disciplina: Sociologia do Lazer e do Turismo  

 

Em nossa aula assíncrona vamos discutir dois conceitos-chave da antropologia: 

identidade e alteridade. Como a cultura é a categoria central dos nossos estudos 

dentro da área de turismo, a percepção do “outro” e da diferença passa também 

a nos interessar enquanto objeto de estudo. Nesse encontro, vocês terão um 

texto para leitura, um pequeno vídeo para ilustrar os conceitos estudados e as 

atividades da semana. Bom estudo!!! 
 

Link do vídeo: 

https://www.youtube.com/watch?v=ktGz3K8rMTo 

Link do texto: 

https://drive.google.com/file/d/1Nq6qaMDwcveNONRCMx_uOLVgchvI_SOd/vi

ew?usp=sharing 

Link do formulário: 

https://docs.google.com/forms/d/1RFiM8NtZuskA1qpaKIIjp_OFxcXydzoUJuj

Y0H-N-70/edit 
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