
  

 

 

  

 

EXEMPLO DE PLANO DE TRABALHO DOCENTE - PTD 
 
 

CURSO: RECEPCIONISTA EM MEIOS DE HOSPEDAGEM 

COMPETÊNCIA:  Recepcionar e atender clientes no meio de hospedagem 

Indicador de 
Competência 

Situação de Aprendizagem: 
 Mediação de conflitos e regras em meio de hospedagem 

Conhecimentos, Habilidades, Atitudes/Valores 

  
 
Medeia conflitos, 
resolvendo intercorrências 
de clientes, conforme 
regras do meio de 
hospedagem. 
 
 

 
ATIVIDADES DE APRENDIZAGEM 
 
AÇÃO 1: 
 

 MOBILIZAÇÃO 
 
Dinâmica “Todo mundo tem problema”. O mediador distribuirá aos alunos tiras de papel para 
que escrevam um problema particular ou de outra pessoa, mantendo os nomes em sigilo. Em 
seguida, o mediador recolherá as tiras de papel e sorteará entre os demais.  Cada aluno deverá 
ler o problema descrito e apontar as soluções. 
Ao termino da dinâmica o mediador discutirá sobre o comportamento e postura dos alunos 
quanto à resolução de problemas e solicitará que associem ao mundo do trabalho da (o) 
Recepcionista.  
 

 CONTEXTUALIZAÇÃO 
 
Vídeo Motivacional “O problema não é meu”. Após o vídeo, os alunos farão uma síntese 
expositiva sobre a mensagem transmitida associando-a às diversas situações de falta de 
compromisso e descaso que os alunos observam na sociedade e no meio de hospedagem. 
 
Produção de história em quadrinho: Os alunos criarão uma história escrita com situações 
problema do cotidiano hoteleiro, a partir dos seus conhecimentos prévios. Cada grupo 
descreverá algumas situações que podem ocorrer em meios de hospedagem. Em seguida, 
selecionarão àquelas que entenderem ser relevantes, e transcreverão na estrutura de história 
em quadrinho. 
 
REFLEXÃO: 
 
O mediador distribuirá aos alunos um questionário com perguntas abertas que poderão ser 
formuladas pelo mediador a partir do texto “E para solucionar os problemas”: 
Tais perguntas estarão relacionadas com situações de conflitos evidenciadas na atividade 
anterior. Após o término da atividade, o mediador promoverá uma reflexão sobre a postura 

Conhecimentos  
 

 Técnicas de negociação e mediação de conflitos 
 
Habilidades  
 

 Comunicar-se com clareza e objetividade 

 Ler e interpretar textos 

 Pesquisar e organizar dados 

 Negociar com pessoas em situações diversas 
 
Atitudes/Valores  
 

 Cordialidade no trato com clientes internos e 
externos  

 Respeito à privacidade dos hóspedes 

 Cooperação com membros da equipe, parceiros 
e clientes. 

 Iniciativa e disponibilidade para servir clientes 

 Flexibilidade no relacionamento com equipe e 
cliente. 



  

 

 

  

profissional na resolução de conflitos. 
Os alunos confrontarão os conhecimentos apresentados com os produzidos na ação 1. 
 
O mediador apresentará o vídeo “Resolvendo problemas no Hotel”. Disponibilizará aos alunos 
o Manual de Conduta Hoteleira para pesquisa orientada. Com essas informações deverão 
melhorar a história em quadrinhos quanto às estratégias de resolução de conflitos. 
 
  
AÇÃO 2: 
 
Apresentação da história em quadrinho. Os alunos reapresentarão a história em quadrinho 
utilizando os meios que conhecerem. 
 
Os alunos deverão elaborar e apresentar um Manual de Postura Profissional em Meios de 
Hospedagem, apontando as situações-problema que ocorrem no meio de hospedagem e os 
procedimentos profissionais que o (a) Recepcionista adota para a sua resolução. O mediador 
estabelecerá os critérios para elaboração do manual. 
 
 

  


