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1. INTRODUÇÃO 

 

Os games apresentam um grande potencial para propósitos 

pedagógicos, porém estes ainda são pouco explorados pelos 

docentes. Esses recursos digitais aumentam o engajamento e 

proporcionam uma aprendizagem interativa e integrada, uma vez que 

os alunos participam ativamente do processo sentindo-se mais 

estimulados, essa metodologia é muito mais compatível às 

necessidades das novas gerações que os métodos tradicionais 

baseados apenas na memorização. 

  

Tema: Evolução

Tempo estimado: 02h e 45 min



 

 

2. OBJETIVOS 

 

2.1 Geral:  

 

o Formar um ambiente de aprendizagem interativo e atrativo 

através da utilização do game Spore como interface digital 

para facilitar o entendimento do conteúdo de evolução. 

 

2.2 Específicos: 

 

o Criar um ambiente de aprendizagem utilizando técnicas de 

gamification associadas ao game Spore para fornecer os 

elementos necessários para o melhor entendimento dos alunos, 

tais como: interatividade, desafio e recompensa. 

o Identificar com os alunos os conceitos evolutivos presentes no 

game e analisar o quantos estes correspondem em termos 

científicos ao conteúdo de evolução. 

o Esclarecer através de aulas expositivas a relação do game com 

o conteúdo evidenciando a importância desse assunto. 



 

 

o Analisar a importância dos games enquanto contexto de 

aprendizagem de conceitos biológicos com alunos das zonas 

urbana e rural das cidades do Estado da Paraíba. 

 

3. CONTEÚDOS 

 

o Origem da vida 

o Evolução 

o Genética 

 

4. METODOLOGIA 

 

A metodologia a ser aplicada trata-se de uma fusão entre 

game-based learning técnica que utiliza os games como contexto 

para a aprendizagem e gamification que usa os elementos presentes 

nos games como, por exemplo, desafio, recompensa e trabalho em 

equipe, dentre outros para desenvolver diferentes competências e 

habilidades. 

 

Essa abordagem almeja principalmente a criação de um 

ambiente de aprendizagem colaborativo e interativo fornecendo a 



 

 

nova geração denominada de nativos digitais os elementos 

necessários para tornar a aprendizagem atrativa e dinâmica 

motivando-os a participar das aulas uma vez que estes se sentem 

ativos no processo e não meros expectadores. 

 

Antes de iniciar as aulas o professor deve analisar o nível de 

compreensão dos alunos acerca dos conteúdos biológicos associados 

à evolução e o entendimento ao manipular a tecnologia para que o 

docente possa então orientar e mediar adequadamente as atividades 

explicando claramente as regras de funcionamento do game. 

 

A aplicação consistirá em quatro momentos, como 

representados na página seguinte: 
 



 

 

 

Apresentação

•Apresentar o
grupo TDAC e a
proposta de
atividades

•Explicar a
metodologia e
como esta
funcionará

Aulas

•Explanar o
conteúdo de
forma interativa
e
contextualizada

Aplicação do 
Game

•Utilizar o game
Spore junto aos
alunos para
contextualizar o
conteúdo

Avaliação

•Discussão e
avaliação da
aprendizagem
durante o
processo

•Aplicação de
questionários



 

 

5. RECURSOS 

 

Para a execução das atividades serão necessários recursos 

como sala de aula equipada com um quadro, projetor multimídia, 

computadores com sistema operacional Windows.  O game Spore 

deve estar instalado em todos os computadores e o professor 

necessita estar familiarizado com o mesmo e seu funcionamento. 

 

6. AVALIAÇÃO 

 

A avaliação desse tipo de intervenção considera aspectos um 

pouco diferentes dos métodos tradicionais, nessa atividade os grupos 

serão avaliados conforme os seguintes aspectos: Interação, 

Participação, Tentativa e erro. 
 

 



 

 

 

  

Rank D

Acertar menos de 50% 
das questões

Participar pouco das 
atividades

Não interagir com os 
colegas

Não tentar novamente

Rank C

Acertar 50% das 
questões

Participar pouco das 
atividades

Não interargir coms os 
colegas

Tentar novamente  algumas 
vezes aprendendo coms os 

erros

Rank B

Acertar 60% das 
questões

Participar 
parcialmente das 

atividades

Interagir com os 
colegas

Tentar novamente sempre 
que errar aprendendo coms 

os erros

Rank A

Acertar 100% das 
questões

Participar ativamente 
de todas as atividades

Interagir coms os 
colegas

Tentar novamente sempre 
que errar aprendendo coms 

os erros
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