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 Colégio Pedro II - Campus Humaitá II CURSO DE 

TURISMO  
Semana 14 

Postagem 

23/12 

PROJETO PEDAGÓGICO DE 

ACOLHIMENTO 
DISCIPLINAS: HOSPITALIDADE E MEIOS DE HOSPEDAGEM (I E II); 

AGENCIAMENTO; LÍNGUA ESPANHOLA APLICADA; GEOGRAFIA 

APLICADA AO TURISMO.  

 

 

Resumo das Tarefas da Semana 

 O que fazer? Como enviar? 
1. Disciplina: Hospitalidade e Meios de 

Hospedagem (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.br/co

urse/view.php?id=2262&s

ection=22 

2. Disciplina: Hospitalidade e Meios de 

Hospedagem (II) 

a. Ler o texto 

 

 Acesse a atividade no 

link abaixo: 

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

urse/view.php?id=2262&s

ection=22 

 

3. 

 

Disciplina: Agenciamento  

a. Ler o texto.  

b. Responder aos questionamentos 

na plataforma 

 

 Acesse as atividades 

no link abaixo: 

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

ourse/view.php?id=2262&

section=20 

4. Disciplina: Língua Espanhola Aplicada  

Acessar a plataforma Moodle e fazer a 

tarefa referente à atividade 6 (“A ver 

si sabemos...”) 

 

 

 

Usar a própria plataforma.  

Os envios estarão 

liberados a partir do dia 

23/12.  

Dia 05/02/2021 é a data 

limite para a entrega 

desta tarefa.  

https://ead.cp2.g12.br/course/view.php?id=2262&section=22
https://ead.cp2.g12.br/course/view.php?id=2262&section=22
https://ead.cp2.g12.br/course/view.php?id=2262&section=22
https://ead.cp2.g12.br/course/view.php?id=2262&section=22
https://ead.cp2.g12.br/course/view.php?id=2262&section=22
https://ead.cp2.g12.br/course/view.php?id=2262&section=22
https://ead.cp2.g12.br/course/view.php?id=2262&section=20
https://ead.cp2.g12.br/course/view.php?id=2262&section=20
https://ead.cp2.g12.br/course/view.php?id=2262&section=20
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5. 

 

Disciplina: Língua Francesa Aplicada 

Nesta atividade, vamos fazer uma 

revisão gramatical do que já foi 

estudado nas outras postagens.  

FELIZ NATAL!!! JOYEUX NOËL!! 

FELIZ ANO NOVO! BONNE ANNÉE!  

Acesse o link abaixo:  

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

uginfile.php/294191/mod_

resource/content/1/Franc

%C3%AAs%20-

%20Atividade%206%20-

%20Turismo.pdf 

 

6. 

 

Disciplina: Geografia Aplicada ao 

Turismo   

Revise as videoaulas sobre a Geografia 

Física do estado do Rio de Janeiro, e 

responda à questão proposta. 

Envie preferencialmente 

em documento Word para 

o seguinte e-mail:  

brunosgeo@gmail.com 

 

TAREFA 1 

Disciplina: Hospitalidade e Meios de Hospedagem 

 

Leia o texto “Atividades profissionais na hotelaria”, assista ao vídeo 

“Departamentos, funções e rotina na hotelaria” e, depois, responda às 

reflexões por meio do link já indicado. 

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

 

TAREFA 2 

Disciplina: Hospitalidade e Meios de Hospedagem 

 

Leia o texto “Atividades profissionais na hotelaria”, assista ao vídeo 

“Departamentos, funções e rotina na hotelaria” e, depois, responda às 

reflexões por meio do link já indicado. 

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

 

TAREFA 3 

Disciplina: Agenciamento  

 

Leia o texto “Procedimentos de Agenciamento II” e, depois, responda às 

reflexões por meio do link já indicado. 

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

https://ead.cp2.g12.br/pluginfile.php/294191/mod_resource/content/1/Franc%C3%AAs%20-%20Atividade%206%20-%20Turismo.pdf
https://ead.cp2.g12.br/pluginfile.php/294191/mod_resource/content/1/Franc%C3%AAs%20-%20Atividade%206%20-%20Turismo.pdf
https://ead.cp2.g12.br/pluginfile.php/294191/mod_resource/content/1/Franc%C3%AAs%20-%20Atividade%206%20-%20Turismo.pdf
https://ead.cp2.g12.br/pluginfile.php/294191/mod_resource/content/1/Franc%C3%AAs%20-%20Atividade%206%20-%20Turismo.pdf
https://ead.cp2.g12.br/pluginfile.php/294191/mod_resource/content/1/Franc%C3%AAs%20-%20Atividade%206%20-%20Turismo.pdf
https://ead.cp2.g12.br/pluginfile.php/294191/mod_resource/content/1/Franc%C3%AAs%20-%20Atividade%206%20-%20Turismo.pdf
brunosgeo@gmail.com
mailto:prof.fabianofarias@yahoo.com
file:///C:/Users/Ana%20Maria%20Ribas/AppData/Local/Temp/prof.fabianofarias@yahoo.com
file:///C:/Users/Ana%20Maria%20Ribas/AppData/Local/Temp/prof.fabianofarias@yahoo.com
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TAREFA 4 

Disciplina: Língua Espanhola Aplicada  
 

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

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

patriciaruel@cp2.g12.br  
 

 

TAREFA 5 
 

Disciplina: Língua Francesa Aplicada 

 

Confira o gabarito da atividade para comparar com suas respostas.  

Em caso de dúvida ou comentários, divida conosco no Fórum da atividade 6.  

Link do gabarito:  

https://ead.cp2.g12.br/pluginfile.php/294192/mod_resource/content/1/Gbarit

o%20atividade%20franc%C3%AAs%206%20Turismo.pdf 

 

TAREFA 6 
 

Disciplina: Geografia Aplicada ao Turismo 

Um bom guia de turismo deve estar bem orientado no espaço geográfico. Revise 

as videoaulas sobre o relevo e o litoral fluminense e identifique no mapa os 

elementos geográficos assinalados (serras, baías, restingas, vales, ilhas, lagoas).  

 

 

https://ead.cp2.g12.br/course/view.php?id=2262&section=6
file:///C:/Users/Ana%20Maria%20Ribas/AppData/Local/Temp/patriciaruel@cp2.g12.br
https://ead.cp2.g12.br/pluginfile.php/294192/mod_resource/content/1/Gbarito%20atividade%20franc%C3%AAs%206%20Turismo.pdf
https://ead.cp2.g12.br/pluginfile.php/294192/mod_resource/content/1/Gbarito%20atividade%20franc%C3%AAs%206%20Turismo.pdf

