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ELETIVA ORIENTADA NAMORAL 01: O JOGO DA INTEGRIDADE 

 

Área(s) de conhecimento em que o Itinerário Formativo ao qual a Unidade Curricular 

Eletiva/Trilha de Aprendizagem é proposto 

Ciências Humanas e Sociais Aplicadas 

 

Componentes curriculares relacionados 

Sociologia, Educação Profissional e Técnica, Cidadania 

 

Código(s) dos objetivos de aprendizagem que norteiam a Unidade Curricular 

[EPT01IF] Compreender os fenômenos cotidianos que permeiam a vida pessoal, familiar e 

comunitária, o ambiente escolar e o mundo do trabalho, por meio de metodologias participativas 

e de problematização. 

[EPT03IF] Produzir novas informações a partir do conhecimento da realidade vivenciada no 

cotidiano pessoal, familiar, comunitário, escolar e do mundo do trabalho, com vistas a encontrar 

soluções individuais e coletivas para as situações-problema identificadas. 

 [EPT05IF] Demonstrar senso crítico e criativo, a partir da análise de sua realidade e das 

possibilidades de contribuição para a qualificação do processo produtivo, tendo em vista as 

exigências do mundo do trabalho e as mídias disponíveis. 

[EPT06IF] Desenvolver a capacidade de pensar de forma associada ao agir, articulando as 

possibilidades reais com as novas oportunidades disponibilizadas pelo processo de 

aprendizagem e pelas inovações relacionadas ao mundo do trabalho. 

[EPT07IF] Entender os deveres, os direitos e as responsabilidades individuais e coletivas em 

relação às questões sociais e ambientais, tendo em vista o pleno exercício da cidadania e a 

postura profissional. 

[EPT08IF] Demonstrar capacidade de atuação em equipe, acolhendo e respeitando a 

diversidade individual, a construção de novas ideias e os preceitos éticos envolvidos nas 

relações sociais e de trabalho. 

[EPT09IF] Analisar estratégias e métodos para mediação de conflitos na atuação de indivíduos 

e equipes, nos diferentes níveis hierárquicos e em diversas situações, com vistas a colaborar 

com o desempenho das relações sociais e de trabalho. 

[EPT10IF] Reconhecer os fundamentos relacionados ao empreendedorismo e as características 

comportamentais individuais e coletivas inerentes às atitudes empreendedoras. 
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Estratégia de aprendizagem 

Atividades de fixação, blogs e redes sociais, debates e/ou discussões considerando a 

participação do estudante, dinâmica de grupos, estudo de caso, filmes e vídeos, gincanas e/ou 

jogos lúdicos e interativos, sala de aula invertida, solução de problemas. 

 

Recursos materiais necessários 

Apostila do professor e do aluno (desenvolvidas pelo MPDFT), recursos de áudio e vídeo, lousa 

e outros materiais comumente disponíveis em sala de aula. 

 

Eixo(s) estruturante(s) envolvido(s) na Unidade Curricular 

Empreendedorismo 

 

Detalhamento da Unidade Curricular Eletiva Orientada 

A Unidade Curricular atingirá os objetivos por meio da transformação dos estudantes, que 

conhecerão os 3 pilares da integridade: integridade individual(ser), integridade coletiva (o 

influenciar) e integridade altruísta (o restaurar). Por meio de vivências, dinâmicas e missões, a 

disciplina realizará suas atividades que terão o estudante como principal protagonista. As 

atividades serão coordenadas e gerenciadas por meio da apostila do aluno e do controle de 

missões realizadas. A participação dos estudantes se dará durante todo o semestre, visto que 

a disciplina utiliza metodologias ativas de aprendizagem como principal forma de ensino. 

 

Estratégias de avaliação do estudante 

Participação, cumprimento das atividades propostas e autoavaliação. 
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