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Colégio Pedro II - Campus Humaitá II 

 

TURISMO 
Semana 11  

02 a 09 de 

dezembro  

PROJETO PEDAGÓGICO DE 

ACOLHIMENTO 

DISCIPLINAS: Sociologia do Lazer e do Turismo; Introdução ao Turismo 

(partes I e II); Teoria e Técnicas de Guiamento (partes I e II); Mercado 

Turístico e Teoria Geral; Memória e Patrimônio Histórico; Patrimônio 

Artístico e Cultural do Rio de Janeiro.  

 

Resumo das Tarefas da Semana 

 O que fazer? Como enviar? 
 

1 

Disciplina: Sociologia   

Ler o texto e fazer a atividade.  
 

Formulário Google. 

 

2 

 

Disciplina: Introdução ao Turismo (I)  

a. Ler o texto 

b. Responder aos questionamentos 

propostos na plataforma. 

c. Assistir ao vídeo.  

  

Acesse as atividades 

no link abaixo:  

https://ead.cp2.g12.b

r/course/view.php?id

=2262&section=20 

 

3 

Disciplina: Introdução ao Turismo (II)  

a. Ler o texto 

b. Responder aos questionamentos propostos 

na plataforma. 

c. Assistir ao vídeo.  

 

Acesse as atividades 

no link abaixo:  

https://ead.cp2.g12.b

r/course/view.php?id

=2262&section=20 

 

4 

Disciplina:  Teoria e Técnicas de Guiamento 

(I)  

a. Ler o texto. 

b. Responder aos questionamentos na 

plataforma.  

c. Assistir ao vídeo.  

 

Acesse as atividades 

no link abaixo:  

https://ead.cp2.g12.b

r/course/view.php?id

=2262&section=18 
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Disciplina: Teoria e Técnicas de Guiamento 

(II)  

a. Ler o texto.  

b. Responder aos questionamentos na 

plataforma.  

c. Assistir ao vídeo.  

Acesse as atividades 

no link abaixo:  

https://ead.cp2.g12.b

r/course/view.php?id

=2262&section=18  
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Disciplina: Mercado Turístico e Teoria Geral 

a. Ler o texto.  

b. Responder aos questionamentos na 

plataforma 

c. Assistir ao vídeo. 

Acesse as atividades 

no link abaixo:  

https://ead.cp2.g12.b

r/course/view.php?id

=2262&section=21 

 

7 

Disciplina: Língua Inglesa Aplicada  

“English for Tour Guides” - Atividade de 

vocabulário específico para guias de turismo 

com exercício.  

 

Acesse 

https://ead.cp2.g12.b

r/course/view.php?id

=2262&section=1  

e faça a seção da 4a 

postagem.  
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Disciplina: Memória e Patrimônio Histórico 

 Tema da Quarta Atividade:  

Patrimônio Material e Imaterial sob uma 

dimensão interdisciplinar; Territorialidades 

Fluminenses - Parte III / Estudo de Caso: 

estado do Rio de Janeiro.  

 Rever os textos das atividades anteriores 

(se for o caso), ver os mapas e visitar os 

portais indicados.  

 

Acesse o link abaixo 

https://ead.cp2.g12.b

r/course/view.php?id

=2262&section=11 

para conhecer a 

atividade da semana e 

elaborar o trabalho 

proposto.   

 

9 

Disciplina: Patrimônio Artístico e Cultural do 

Rio de Janeiro  

 Tema da Quarta Atividade:  

Patrimônio Material e Imaterial sob uma 

dimensão interdisciplinar; Territorialidades 

Fluminenses - Parte III / Estudo de Caso: 

estado do Rio de Janeiro.  

Acesse o link abaixo  

https://ead.cp2.g12.b

r/course/view.php?id

=2262&section=16 

para conhecer a 

atividade da semana e 
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 Rever os textos das atividades anteriores 

(se for o caso), ver os mapas e visitar os 

portais indicados. 

elaborar a atividade 

proposta.  

 

TAREFA 1 

Disciplina: Sociologia do Lazer e do Turismo  

Nessa aula assíncrona vamos discutir a relação entre cultura e 

turismo. Nessa aula, vocês terão um texto para leitura e uma 

atividade da semana. Bom estudo!!! 

Link do texto:  

https://drive.google.com/file/d/1IazGIShWXxIyRsT4Ux_onKK

YitTCqeTg/view?usp=sharing 

 

Link do formulário: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdUkLtGY-

EprA4LETuMQiaE-

m1CPbW9CaFuuETNwm0qiEqhAg/viewform?usp=sf_link 

 

TAREFA 2 

Disciplina: Introdução ao Turismo (parte I)  

 

Leia o texto “Formas de se praticar turismo”, assista ao vídeo 

“Tipos e formas de turismo” e, depois, responda às reflexões por 

meio do link já indicado. 

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

 

TAREFA 3 

Disciplina: Introdução ao Turismo (parte II)  

 

Leia o texto “Fatores determinantes dos fluxos turísticos”, 

assista ao vídeo “Fluxo de turistas estrangeiros para o Brasil 

https://drive.google.com/file/d/1IazGIShWXxIyRsT4Ux_onKKYitTCqeTg/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1IazGIShWXxIyRsT4Ux_onKKYitTCqeTg/view?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdUkLtGY-EprA4LETuMQiaE-m1CPbW9CaFuuETNwm0qiEqhAg/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdUkLtGY-EprA4LETuMQiaE-m1CPbW9CaFuuETNwm0qiEqhAg/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdUkLtGY-EprA4LETuMQiaE-m1CPbW9CaFuuETNwm0qiEqhAg/viewform?usp=sf_link
prof.fabianofarias@yahoo.com
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durante a Copa de 2014” e, depois, responda às reflexões por meio 

do link já indicado. 

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

 

 

TAREFA 4 

Disciplina: Teoria e Técnicas de Guiamento (parte I)  

 

Leia o texto “O sistema de alimentação e procedimentos 

para viagem” e, depois, responda às reflexões por meio do link 

já indicado. 

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

 

TAREFA 5 

Disciplina: Teoria e Técnicas de Guiamento (parte II)  

 

Leia o texto “Início da viagem”, assista ao vídeo “A importância do 

Guia de Turismo”, assista ao vídeo “Experiência de Guiamento” e, 

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

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

 

TAREFA 6 

Disciplina: Mercado Turístico e Teoria Geral 
 

Leia o texto “Marketing turístico e Segmentação de Mercado” 

assista aos vídeos “Produtos turísticos e planos de marketing/ 

Segmentação turística” e, depois, responda às reflexões por meio 

do link já indicado. 

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

  

TAREFA 7 

Disciplina: Língua Inglesa Aplicada  

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 

file:///C:/Users/Ana%20Maria%20Ribas/AppData/Local/Temp/prof.fabianofarias@yahoo.com
mailto:prof.fabianofarias@yahoo.com
mailto:prof.fabianofarias@yahoo.com
mailto:prof.fabianofarias@yahoo.com
mailto:prof.fabianofarias@yahoo.com
https://ead.cp2.g12.br/course/view.php?id=2262&section=1
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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 4a 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 8 

Disciplina: Memória e Patrimônio Histórico  

Tendo como referência as diretrizes do curso, a proposta da 

semana está relacionada ao estudo do patrimônio aplicado ao 

Turismo, abrangendo o Estado do Rio de Janeiro, à exceção das 

territorialidades fluminenses que integraram as duas atividades 

anteriores.  

Você deve realizar o trabalho proposto da 4ª postagem, 

observando as orientações para a entrega do trabalho individual 

dentro da plataforma Moodle.   

 

TAREFA 9 

 Disciplina: Patrimônio Artístico e Cultural do Rio de Janeiro  

 

 Tendo como referência as diretrizes do curso, a proposta da 

semana está relacionada ao estudo do patrimônio aplicado ao 

Turismo, abrangendo o Estado do Rio de Janeiro, à exceção das 

territorialidades fluminenses que integraram as duas atividades 

anteriores. 

Você deve realizar o trabalho proposto da 4ª postagem, 

observando as orientações para a entrega do trabalho individual 

dentro da plataforma Moodle.   


