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Colégio Pedro II - Campus Humaitá II 
 

TURISMO 
Semana 12  

09 a 15 de 

dezembro 

PROJETO PEDAGÓGICO DE 

ACOLHIMENTO 
DISCIPLINAS: LÍNGUA ESPANHOLA APLICADA; LÍNGUA FRANCESA 

APLICADA; COMUNICAÇÃO E LINGUAGEM; GEOGRAFIA APLICADA AO 

TURISMO; HOSPITALIDADE E MEIOS DE HOSPEDAGEM; 

AGENCIAMENTO.  
 

 

Resumo das Tarefas da Semana 

 O que fazer? Como enviar? 
 

1 

Disciplina: Língua Espanhola Aplicada  

a)  Fazer os exercícios propostos no 

material “ATIVIDADE 5: CONOCIENDO 

AL TURISTA” (parte 2) postado na 

plataforma Moodle.  

 

b)  Na mesma plataforma, acessar o fórum 

da atividade 5 e inserir um comentário 

sobre a atividade. Dúvidas e/ou sugestões 

também podem ser publicadas nesse 

espaço.  
 

 

Não é necessário enviar as 

respostas das questões 

apresentadas na atividade, 

visto que, ao final do 

material, há um gabarito.  
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Disciplina: Língua Francesa Aplicada  

Nessa atividade, vamos avançar um pouco 

mais no conhecimento sobre a língua 

francesa. Pensamos em um percurso que te 

possibilite autonomia! Mas lembre-se de 

que nossa distância é somente física! 

Estamos aqui para te ajudar no que 

precisar.  

 

 

Confira o gabarito da 

atividade para comparar 

com suas respostas. 
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3 

Disciplina: Comunicação E Linguagem  

No percurso que empreendemos até aqui, 

através das atividades propostas, 

aportamos em diferentes lugares da 

discussão textual sobre o Turismo. 

Começamos, simbolicamente, com o texto 

da escritora carioca Cecília Meireles 

(1901-1964), que, nos anos 1940, 

testemunhou a euforia turística do pós-

guerra e refletiu, durante uma viagem a 

Roma, sobre possíveis distinções entre 

“Turistas e Viajantes”, algo que... 

De lá partimos para um encontro bem 

brasileiro com o geógrafo Milton Santos, 

refletindo sobre o tema e a realidade da 

globalização e seus efeitos nas diferentes 

populações do mundo. Essa discussão nos 

faz pensar que...  

Continue o desenvolvimento do texto 

acima, resumindo o percurso que fizemos 

até aqui nas 04 atividades postadas no 

Curso. É importante que cada uma das 04 

atividades seja descrita no percurso.  

 

 

Acesse a plataforma 

Moodle no link abaixo:   

 

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

d/resource/view.php?id=11

6524 
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Disciplina: Geografia Aplicada ao 

Turismo  

Aula 5 (vídeo): Clima e vegetação no Rio de 

Janeiro. 

Assista à videoaula que gravei em 

https://www.youtube.com/watch?v=npD6

PxBaFDY e responda: 

Cite e caracterize o tipo climático e 

vegetacional dominante no território 

fluminense. 
 

 

Envie a atividade em 

documento Word para o 

seguinte e-mail 

brunosgeo@gmail.com 

https://ead.cp2.g12.br/mod/resource/view.php?id=116524
https://ead.cp2.g12.br/mod/resource/view.php?id=116524
https://ead.cp2.g12.br/mod/resource/view.php?id=116524
https://www.youtube.com/watch?v=npD6PxBaFDY%20
https://www.youtube.com/watch?v=npD6PxBaFDY%20
brunosgeo@gmail.com
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Disciplina: Hospitalidade e Meios de 

Hospedagem 

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.br/ 

course/view.php?id= 

2262&amp;section=21 
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Disciplina: Agenciamento 

a) a)    Ler o texto. 

b) b) Responder aos questionamentos na 

plataforma.  

 

 

 Acesse as atividades no 

link abaixo:  

https://ead.cp2.g12.br 

/course/view.php?id=2 

262&amp;section=19 

 

TAREFA 1 

Disciplina: Língua Espanhola Aplicada  

Acesse:  

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

TAREFA 2 

Disciplina: Língua Francesa Aplicada   

Acesse o link abaixo para conhecer a atividade 05:    

https://ead.cp2.g12.br/pluginfile.php/285904/mod_page/conten

t/1/atividade%20remota%205_turismo.pdf  

Acesse o link abaixo para conferir o gabarito da atividade 

proposta:   

https://ead.cp2.g12.br/pluginfile.php/285904/mod_page/conten

t/1/atividade%20remota%205_turismo_gabarito.pdf 

 

Em caso de dúvida ou comentários, divida conosco no Fórum da 

atividade 5. Aproveitamos para desejar a você um FELIZ NATAL!!! 

JOYEUX NOËL!!  

 

https://ead.cp2.g12.br/course/view.php?id=2262&section=21
https://ead.cp2.g12.br/course/view.php?id=2262&section=21
https://ead.cp2.g12.br/course/view.php?id=2262&section=21
https://ead.cp2.g12.br/course/view.php?id=2262&section=21
https://ead.cp2.g12.br/course/view.php?id=2262&section=21
https://ead.cp2.g12.br/course/view.php?id=2262&section=21
https://ead.cp2.g12.br/course/view.php?id=2262&section=6
https://ead.cp2.g12.br/pluginfile.php/285904/mod_page/content/1/atividade%20remota%205_turismo.pdf
https://ead.cp2.g12.br/pluginfile.php/285904/mod_page/content/1/atividade%20remota%205_turismo.pdf
https://ead.cp2.g12.br/pluginfile.php/285904/mod_page/content/1/atividade%20remota%205_turismo_gabarito.pdf
https://ead.cp2.g12.br/pluginfile.php/285904/mod_page/content/1/atividade%20remota%205_turismo_gabarito.pdf
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TAREFA 3 

Disciplina: Comunicação e Linguagem   

Resenhar em até 2,5 laudas todo o percurso até aqui (04 

atividades postadas.), resumindo cada atividade e abordagem à luz 

do conceito de Turismo. 

Valor da atividade 06 horas. Máximo 2,5 laudas.  

TAREFA 4 

Disciplina: Geografia Aplicada ao Turismo  

Assista à videoaula e, depois, faça a atividade proposta.  

Em caso de dúvida, se comunique pelo e-mail brunosgeo@gmail.com  

TAREFA 5 

Disciplina: Hospitalidade e Meios de Hospedagem 

Leia o texto “Classificação dos meios de hospedagem”, assista ao 

vídeo ”Sistema Brasileiro de Classificação de Meios de 

Hospedagem” e, depois, responda às reflexões por meio do link já 

indicado. 

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

TAREFA 6 

Disciplina: Agenciamento 

Leia o texto “Procedimentos de Agenciamento I” e, depois, 

responda às reflexões por meio do link já indicado. 

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

 

mailto:brunosgeo@gmail.com
prof.fabianofarias@yahoo.com
prof.fabianofarias@yahoo.com

