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HUMANAS EM AÇÃO: ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO DE JOGOS DE VIDEOGAME 

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 

 

A Eletiva Orientada é um Projeto Interventivo?  

Sim, a Eletiva Orientada é um Projeto Interventivo e visa ao desenvolvimento de objetivos de 

aprendizagem não atingidos pelos estudantes em semestre anterior. 

 

Componentes curriculares relacionados 

Filosofia, Geografia, História, Sociologia 

 

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

[CHSA01IF] Investigar fenômenos e processos de natureza histórica, social, econômica, 

filosófica, ambiental, política e cultural, presentes no cotidiano como fontes de dados para a 

análise, interpretação, crítica e proposição científica. 

[CHSA03IF] Sistematizar informações com base em pesquisa crítica (documental, bibliográfica, 

exploratória, de campo, experimental, etc.) a fim de se obter conhecimentos confiáveis. 

[CHSA05IF] Selecionar formas e recursos criativos identificados em diferentes contextos da vida 

cotidiana (local, regional, nacional e global) para uma vida ativa, contributiva e melhoria dos 

âmbitos individual e coletivo. 

[CHSA06IF] Propor soluções inovadoras em busca da superação de problemas relacionados 

às singularidades e suas especificidades de ordens histórica, social, econômica, filosófica, 

política e cultural. 

 

Estratégia de aprendizagem 

Aula expositiva e/ou dialogada, debates e/ou discussões considerando a participação do 

estudante, estudo de texto, filmes e vídeos, jogos lúdicos e interativos, leitura textual de gêneros 

e temas diversos em sala ou na biblioteca, seminário sobre temáticas em estudo, utilização de 

plataforma digital e utilização de recursos audiovisuais (documentários/música/datashow). 

 

Recursos materiais necessários 

Computador/notebook, televisão, livros, mapas, textos 

 

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

Investigação Científica, Processos Criativos 

 

Detalhamento da Unidade Curricular Eletiva Orientada 

1) Os objetivos serão atingidos por meio de leitura, debates, produção de textos e elaboração 

de jogos. 

 

2)Apresentar os jogos, vídeos e material textual, para análise e discussão em sala de aula. 

  

3)As atividades serão coordenadas no próprio ambiente escolar e se necessário online, e-mail, 

whatsapp. 
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4) A participação dos alunos será desde o primeiro momento com a discussão de eventos 

históricos apresentados nos jogos e contextualizando com os textos em sala de aula. Além 

disso, será proposto a criação de um jogo pelos próprios alunos. 

 

Estratégias de avaliação do estudante 

Seminários, produção textual e criação de jogos. 
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