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 Colégio Pedro II - Campus Humaitá II CURSO DE 

TURISMO  
Semana 08 

11 a 17/11  
PROJETO PEDAGÓGICO DE 

ACOLHIMENTO 
DISCIPLINAS: Comunicação e Linguagem; Espanhol; Hospitalidade e Meios 

de Hospedagem; Agenciamento; Língua Francesa Aplicada; Geografia Aplicada 

ao Turismo.  
 

 

Resumo das Tarefas da Semana 

 O que fazer? Como enviar? 
1. Disciplina: Comunicação e Linguagem  

 

 Assista ao filme Gabriel e a Montanha, 

que conta a história da jornada de quase 

12 meses de um jovem estudante de 

economia, por vários países, sendo o 

Monte Mulanje, no Malawii, África, o 

último lugar visitado pelo rapaz. Baseado 

em uma história real. 

 

 Após isso, comente no fórum as questões 

propostas (ver tarefa 1 do formulário).  
 

 Acesso no Moodle:   

https://ead.cp2.g12.b

r/course/view.php?id

=2262&section=3 

 

 Link para assistir ao 

filme. Disponível em: 

https://www.youtube.

com/watch?v=mu4zw

6DrRio&amp;ab_chan

nel=Macribial  

 

2. 

 

Disciplina: Espanhol   

 

 Acessar a plataforma Moodle e fazer a 

tarefa referente à atividade 3 (“A ver si 

sabemos...”) 
 

 

 

 

 Acesso no Moodle:  

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

course/view.php?id=226

2&section=6 

 Ver orientações na 

tarefa 2 do 

formulário.  

3. Disciplina: Hospitalidade e Meios de 

Hospedagem 

a. Ler o texto. 

 

 Acesse as atividades 

no Moodle: 

https://ead.cp2.g12.br/course/view.php?id=2262&section=3
https://ead.cp2.g12.br/course/view.php?id=2262&section=3
https://ead.cp2.g12.br/course/view.php?id=2262&section=3
https://www.youtube.com/watch?v=mu4zw6DrRio&amp;ab_channel=Macribial
https://www.youtube.com/watch?v=mu4zw6DrRio&amp;ab_channel=Macribial
https://www.youtube.com/watch?v=mu4zw6DrRio&amp;ab_channel=Macribial
https://www.youtube.com/watch?v=mu4zw6DrRio&amp;ab_channel=Macribial
https://ead.cp2.g12.br/course/view.php?id=2262&section=6
https://ead.cp2.g12.br/course/view.php?id=2262&section=6
https://ead.cp2.g12.br/course/view.php?id=2262&section=6
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TAREFA 1 

Disciplina: Comunicação e Linguagem.  

Comente no fórum suas impressões sobre como o filme trata: 

 a questão das relações étnico-raciais e interculturais.  

 a distinção entre os conceitos de viajante e turista (discutida na 1ª 

atividade). 

 o conceito de globalização e a prática do turismo.    

b. Responder aos questionamentos 

propostos na plataforma.  

c. Assistir ao vídeo ”Hospitalidade 

brasileira”.  

https://ead.cp2.g12.

br/course/view.php?i

d=2262&section=13 

 

4. Disciplina: Agenciamento  

a. Ler o texto.  

b. Responder aos questionamentos 

publicados na plataforma. 

 Acesse as atividades 

no Moodle:  

https://ead.cp2.g12.

br/course/view.php?i

d=2262&section=16 

 

5. 

 

Disciplina: Língua Francesa Aplicada  

Tema:  Por que o Francês é falado também 

fora da França?  

a. Leitura do texto proposto.  

b. Fazer a tarefa sobre o tema, conforme 

orientações publicadas na seção 

“Tarefa” da sala virtual.  

 Acesse a proposta da 

semana 08 no Moodle: 

https://ead.cp2.g12.b

r/course/view.php?id

=2262&section=7 

 

  6.  Disciplina: Geografia Aplicada ao 

Turismo  

Aula 3 (vídeo): O relevo do Rio de 

Janeiro 

Assista à videoaula que gravei em: 

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

wegA3g  

e, depois, faça a atividade indicada na 

tarefa 06 do formulário.  

 A aula 3 está 

publicada no Moodle 

no seguinte link:  

https://ead.cp2.g12.b

r/course/view.php?id

=2262&section=4  

 

 Envie a tarefa em 

documento Word 

para o e-mail 

brunosgeo@gmail.com 

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
https://ead.cp2.g12.br/course/view.php?id=2262&section=16
https://ead.cp2.g12.br/course/view.php?id=2262&section=16
https://ead.cp2.g12.br/course/view.php?id=2262&section=16
https://ead.cp2.g12.br/course/view.php?id=2262&section=7
https://ead.cp2.g12.br/course/view.php?id=2262&section=7
https://ead.cp2.g12.br/course/view.php?id=2262&section=7
https://www.youtube.com/watch?v=kfjFlwegA3g%20
https://www.youtube.com/watch?v=kfjFlwegA3g%20
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
brunosgeo@gmail.com
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TAREFA 2 

 

Disciplina: Espanhol  

Usar a própria plataforma para realizar e enviar a atividade proposta. Os envios 

estarão liberados a partir do dia 11/11. Após o dia 19/11, as tarefas enviadas serão 

marcadas como atrasadas. Dia 23/11 é a data limite. Depois desse dia, o sistema 

não aceitará o envio de tarefas.  

Para dúvidas ou casos omissos, entrar em contato através do e-mail 

patriciaruel@cp2.g12.br  

 

TAREFA 3 

Disciplina: Hospitalidade e Meios de Hospedagem 

 

a. Leia o texto “A hospitalidade como ponto motivador de atração”, 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 4 

Disciplina: Agenciamento 

 

Leia o texto “Características do mercado de agências de viagens e 

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 5 

Disciplina: Língua Francesa Aplicada  

 

A atividade da semana 8 apresenta um texto que aborda certas considerações da 

língua francesa falada fora da França, e depois um trabalho individual sobre o 

tema. 

O trabalho individual contabiliza quatro (4) horas para a disciplina e deve ser 

devolvido dentro da própria plataforma (orientações publicadas na seção Tarefa). 

mailto:patriciaruel@cp2.g12.br
prof.fabianofarias@yahoo.com
prof.fabianofarias@yahoo.com
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O envio do trabalho individual estará liberado a partir do dia 11 de novembro. O 

prazo de entrega é o dia 17 de novembro. As tarefas enviadas nos dias 18 e 19 de 

novembro serão marcadas como atrasadas. Após o dia 19 de novembro, que é a 

data limite, o sistema não aceitará o envio de tarefas. 

Dois arquivos estão publicados: 

1. Arquivo do Texto em PDF. 

2. Arquivo do Trabalho Individual em Word. 
 

TAREFA 6 

Disciplina: Geografia Aplicada ao Turismo  

 

Seguindo as orientações já apresentadas, faça a seguinte atividade a ser 

devolvida via e-mail já informado:  

Dê a localização da Serra do Mar no estado do Rio de Janeiro e explique por 

que ela constitui uma escarpa. 

 

 


