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 Colégio Pedro II - Campus Humaitá II CURSO DE 

TURISMO  
Semana 09 

18 a 24.11 
PROJETO PEDAGÓGICO DE 

ACOLHIMENTO 
DISCIPLINAS: Introdução ao Turismo; Teoria e técnicas de guiamento; 

Mercado Turístico e teoria geral; Patrimônio Artístico e Cultural do Rio de 

Janeiro; Memória e Patrimônio Histórico; Inglês; Sociologia do Lazer e do 

Turismo  
 

 

Resumo das Tarefas da Semana 

 O que fazer? Como enviar? 
1. Disciplina: Introdução ao Turismo   

 Atividade I  

a. Ler o texto. 

b. Responder aos questionamentos 

propostos na plataforma Moodle.   

c. Assistir ao vídeo ”Inventário da 

oferta turística”.  

 

Acesse as atividades no 

link abaixo: 

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

course/view.php?id=226

2&section=15 

 

 

2. 

 

Disciplina: Introdução ao Turismo  

 Atividade II   

a.     Ler o texto.  

b. Responder aos questionamentos 

propostos na plataforma Moodle.  

 

Acesse as atividades no 

link abaixo: 

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

course/view.php?id=226

2&section=15  
 

3. Disciplina: Teoria e Técnicas de 

Guiamento  

 Atividade I  

a.     Ler o texto.  

b. Responder aos questionamentos 

publicados na plataforma Moodle.  

 

Acesse as atividades no 

link abaixo:  

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

course/view.php?id=226

2&section=18  
 

https://ead.cp2.g12.br/course/view.php?id=2262&section=15
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https://ead.cp2.g12.br/course/view.php?id=2262&section=15
https://ead.cp2.g12.br/course/view.php?id=2262&section=15
https://ead.cp2.g12.br/course/view.php?id=2262&section=15
https://ead.cp2.g12.br/course/view.php?id=2262&section=18 
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4. Disciplina: Teoria e Técnicas de 

Guiamento  

 Atividade II  

a.     Ler o texto.  

b. Responder aos questionamentos 

publicados na plataforma Moodle.  

 

 

Acesse as atividades no 

link abaixo:  

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

course/view.php?id=226

2&section=18  
 

 

5. 

 

Disciplina: Mercado Turístico e Teoria 

Geral 

a. Ler o texto. 

b. Responder aos questionamentos na 

plataforma. 

 

Acesse o link abaixo:  

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

course/view.php?id=226

2&section=16  

 

6.  Disciplina: Patrimônio Artístico e 

Cultural do Rio de Janeiro  

Terceira Atividade: Patrimônio Material e 

Imaterial sob uma dimensão 

interdisciplinar - Parte II:      

Territorialidades Fluminenses.   

a. Apresentação do tema. 

b. Explicações gerais e textos dos 

professores.   

c. Atividade Individual: descrição e 

orientação para devolução.  
 

 

Acesse a plataforma 

Moodle através do link   

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

course/view.php?id=226

2&section=12  

 

 

7.  Disciplina: Memória e Patrimônio 

Histórico  

Terceira Atividade: Patrimônio Material e 

Imaterial sob uma dimensão 

interdisciplinar - Parte II:     

Territorialidades Fluminenses.   

a. Apresentação sobre o tema.   

b. Explicações gerais e textos dos 

professores.  

c. Atividade individual: descrição e 

orientação para devolução. 

 

 

Acesse a plataforma 

Moodle através do link  

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

course/view.php?id=226

2&section=8  
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https://ead.cp2.g12.br/course/view.php?id=2262&section=12
https://ead.cp2.g12.br/course/view.php?id=2262&section=12
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TAREFA 1 

Disciplina: Introdução ao Turismo / Atividade I  

Leia o texto “O Produto turístico e o Planejamento turístico”, assista ao vídeo 

“Inventário da oferta turística”, e depois responda às reflexões por meio do link 

já indicado.  

Informação: A disciplina tem o dobro da carga horária de outras disciplinas do 

curso, compondo 39h. Por esse motivo, temos duas atividades para a semana 09, 

a fim de cumprir a carga horária proposta até o final de 2020.   

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

TAREFA 2 

Disciplina: Introdução ao Turismo / Atividade II  

Leia o texto “Turismo é ou não uma indústria?”, e depois responda às reflexões 

por meio do link já indicado. 

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

 

TAREFA 3 

Disciplina: Teoria e técnicas de Guiamento / Atividade I  

Leia o texto “Competências e atribuições do Guia de Turismo” e depois responda 

às reflexões por meio do link já indicado.  

Informação: A disciplina tem o dobro da carga horária da demais disciplinas do 

curso, compondo 39h. Por esse motivo, temos duas atividades para a semana 09, 

a fim de cumprir a carga horária proposta até o final de 2020.  

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

8.  Disciplina: Inglês  

Textos com questões de compreensão – 

France and Iceland.  

Descrição de lugares turísticos: 

vocabulário e exercícios de compreensão. 

 

Acesse 

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

course/view.php?id=226

2&section=1 

e faça a seção da 3ª. 

postagem. 

 

9. 

 

Disciplina: Sociologia do Lazer e do 

Turismo  

 

Ler o texto e fazer a atividade. 

 

 

 Formulário Google 

mailto:prof.fabianofarias@yahoo.com
prof.fabianofarias@yahoo.com
prof.fabianofarias@yahoo.com
https://ead.cp2.g12.br/course/view.php?id=2262&section=1
https://ead.cp2.g12.br/course/view.php?id=2262&section=1
https://ead.cp2.g12.br/course/view.php?id=2262&section=1
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TAREFA 4 

Disciplina: Teoria e técnicas de Guiamento / Atividade II  

Leia o texto “O profissional Guia de Turismo” e depois responda às reflexões por 

meio do link já indicado. 

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

 

 

TAREFA 5 

Disciplina: Mercado Turístico e Teoria Geral 

Leia o texto “Estrutura do mercado turístico” e depois responda às reflexões por 

meio do link já indicado. 

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

 

 

TAREFA 6 

Disciplina: Patrimônio Artístico e Cultural do Rio de Janeiro  

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 proposta dessa semana desdobra o Tema 02 sobre patrimônio 

material e imaterial, agora referente à Região Metropolitana do Rio de Janeiro, 

exceto o município do Rio de Janeiro.  

As explicações e orientações estão descritas na plataforma Moodle no link já 

indicado.  

 

 

TAREFA 7 

Disciplina: Memória e Patrimônio Histórico  

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

semana consiste em uma proposta interdisciplinar, que enlaça as disciplinas 

"Memória e Patrimônio Histórico" e "Patrimônio Artístico e Cultural do Rio de 

Janeiro". A proposta dessa semana desdobra o Tema 02 sobre patrimônio 

material e imaterial, agora referente à Região Metropolitana do Rio de Janeiro, 

exceto o município do Rio de Janeiro.  

As explicações e orientações estão descritas na plataforma Moodle no link já 

indicado.   

 

 

mailto:prof.fabianofarias@yahoo.com
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TAREFA 8 

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 3ª 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. 

Keep up the good work until we meet again!  

 

 

TAREFA 9 

 

Disciplina: Sociologia do Lazer e do Turismo  

Nessa aula assíncrona vamos discutir a origem social do turismo. Como vimos nas 

aulas anteriores, a cultura é a categoria central dos nossos estudos dentro da 

área de turismo porque ela une o ser humano e a natureza. A perspectiva 

sociológica encara os fenômenos sociais como construídos socialmente e não como 

um dado da natureza. Nesse sentido, o turismo, enquanto construção humana, 

deve ser entendido como tal. Para isso, seu processo de construção enquanto 

atividade humana e objeto de reflexão devem ser contextualizados. Nessa aula, 

vocês terão um texto para leitura, um pequeno vídeo para estimular o debate 

sobre o turismo e uma atividade da semana. Bom estudo!!! 
 

Link do vídeo: 

https://www.youtube.com/watch?v=seeolWxV98E 

 

Link do texto: 

https://drive.google.com/file/d/18m5JB4P2Kh2FHxBqXqIPxDe_DMtliQ6s/vie

w?usp=sharing 

 

Link do formulário: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSebwD1z922mfo51O96-0ZeRfZ-

8OHmJ3Ku8EuRTYKcVy1XaKA/viewform?usp=sf_link 

 

https://ead.cp2.g12.br/course/view.php?id=2262&section=1%20
https://www.youtube.com/watch?v=seeolWxV98E
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSebwD1z922mfo51O96-0ZeRfZ-8OHmJ3Ku8EuRTYKcVy1XaKA/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSebwD1z922mfo51O96-0ZeRfZ-8OHmJ3Ku8EuRTYKcVy1XaKA/viewform?usp=sf_link

