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Concurso
Cu lt u ra l
2016
ndo.
Chegou a etapa mais esperada do Televisa
do
O período de reconhecimento e valorização
aluno e do professor.
inas 4 e 5.
Confira todos os detalhes e dicas nas pág

EAD do Televisando

Faça parte

138 horas de certificação!
Um benefício exclusivo aos
professores matriculados
no projeto. Página 3.

Conheça a iniciativa da professora Andressa
Weiller, de União da Vitória e saiba como a
sua prática pedagógica pode render brindes
exclusivos do Televisando. Confira na página 7.
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Quer saber todas as novidades do Televisando?
Então curta a página do projeto no facebook.
Acesse: facebook.com/InstitutoGrpcom

Editorial
Foi através de 28 reportagens incríveis que conhecemos um pouco
mais da nossa terra e da nossa gente! Nas matérias especiais
produzidas pelo jornalismo da RPC, vimos cenas que mostraram
cenários belíssimos e histórias muito interessantes vividas por
pessoas que nasceram ou adotaram o Paraná como terra do coração.

Acesse o site do Televisando:
rpc.com.br/televisando

Mergulhamos com os olhos nas fartas quedas d’água das Cataratas
do Iguaçu, conhecemos de perto um cantinho especial em que
os paranaenses natos e de coração saboreiam o Mate através do
Chimarrão; aprendemos sobre a história, a geografia e a economia
de cidades e regiões, vivenciamos costumes e tradições, relembramos
personagens importantes e curiosos.
Enfim... valorizamos o que é nosso!
Nesta edição do Boletim, além de saber sobre o concurso cultural e
sobre o programa de formação do Televisando, você também terá
acesso a duas páginas de“dicas pedagógicas”, que ajudarão a visualizar
na prática, formas de se utilizar as reportagens em sala de aula.
Por falar em práticas, é possível encontrar no nosso site e na página do
Instituto GRPCOM no facebook, relatos inspiradores de professores
que já utilizam o Televisando com seus alunos. Vale reforçar que,
nestes canais, você encontrará também informações atualizadas
sobre o projeto, programa de visitas à RPC, além de recomendações
de leitura e cases diversos relacionados à educomunicação.
Boa leitura! Equipe Televisando

Quem faz parte do Televisando?
Em 2016, 41 municípios paranaenses participam do projeto. São 802
escolas e mais de 4 mil professores envolvidos. E você, professor, faz
parte desses números! Obrigado por confiar na nossa proposta!

Paranavaí
Cianorte
Cidade Gaúcha
Goioerê
Umuarama

Maringá
Mandaguari
Campo Mourão
Sarandi
Astorga

Londrina
Cambé
Rolândia
Arapongas
Apucarana
Cornélio Procópio
Santo Antônio da Platina
Ponta Grossa
Carambeí
Castro
Palmeira
Telêmaco Borba

Cascavel
Palotina
Guaíra
Toledo
Cafelândia
Marechal
Candido Rondon
Foz do Iguaçu
Missal
Medianeira
Pato Branco
Dois Vizinhos
Santo Antônio do Sudoeste
Santa Terezinha de Itaipu

Guarapuava
Irati
União da Vitória
Pitanga
Pinhão

Programa de Visitas RPC
O Programa de Visitas da RPC está de volta
em 2016! É mais um benefício para as escolas
cadastradas no Televisando!
Você já pensou em levar os seus alunos para
conhecer os bastidores de um veículo de
comunicação?! Conhecer o estúdio onde é exibido
o Paraná TV, os departamentos de Jornalismo,
Engenharia, Programação, Central Técnica e
outros, além de visualizar antenas gigantescas,
que levam o sinal até a sua casa?
Para isto, basta enviar um e-mail para
programadevisitas@rpc.com.br e fazer a sua
solicitação, indicando o nome da escola,
cidade, além do nome e dos contatos da pessoa
responsável pela visita. Os agendamentos
serão realizados de acordo com o calendário
disponível em cada regional.

Pesquisa de Avaliação
Este ano a pesquisa de avaliação do Televisando
acontece no mês de agosto. A sua avaliação
é peça chave para que possamos alcançar
nosso maior objetivo: fortalecer a educação
paranaense. Então não se esqueça: ao receber
o e-mail sobre a avaliação, reserve um tempinho
para nos dizer o que temos de bom e o que
podemos melhorar ainda mais.
Contamos com você!
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Cursos de

Formação
138 horas de certificação exclusiva
aos professores matriculados

A Plataforma de Ensino a Distância do Televisando
está aberta até novembro, e é mais um benefício
aos professores, pedagogos, diretores e equipes das
Secretarias de Educação. Mas atenção: é preciso
estar matriculado no projeto!
Ao todo são 138 horas de formação gratuita,
distribuídas em oito cursos que apresentam
ferramentas simples e práticas para trabalhar o
uso da mídia em sala de aula: Políticas Públicas
(10h); Mídia e Educação (20h); Inclusão (40h);
Gestão e avaliação de projetos (10h); TV e suas
possibilidades (10h); Tecnologias na educação (30h);
Dramatização da notícia (Novo - 10h) e Leitura
crítica da mídia (Novo - 8h)
Progressão de Carreira
Todos os cursos são chancelados pela Universidade
Tuiuti do Paraná e podem ser utilizados para a
progressão de carreira. Para obter o certificado, basta
responder às questões da avaliação, disponíveis
sempre ao término de cada curso. Quem tiver bom
aproveitamento e alcançar a nota mínima para a
aprovação (7,0 pontos), tem automaticamente o
seu certificado liberado para impressão.
Importante: sugerimos que, ao terminar o curso,
o certificado já seja impresso ou salvo, para evitar
futuros contratempos!

Novos cursos
Dramatização da notícia (Carga horária: 10h)
O curso propõe aproximar os recursos de Artes
Cênicas às práticas pedagógicas. Mostra como o
professor pode utilizar a voz, expressão corporal,
dramatização, jogos e adereços como aliados no
desenvolvimento das aulas. Apresenta técnicas de
dramatização, utilizando como roteiro as notícias
publicadas na mídia. Prepara os docentes para
atividades lúdicas, ampliando o aproveitamento
da informação no universo escolar.
Leitura crítica da mídia (Carga horária: 8h)
O curso tem como objetivo aprimorar a análise
e interpretação de mensagens midiáticas,
garantindo um maior e melhor aproveitamento
da informação na sala de aula e no cotidiano dos
alunos. Além disso, fornece orientações práticas
sobre como discutir o uso da mídia, debater
suas influências e capacitar o professor para a
utilização como instrumento de informação e
formação. Também possibilita embasamento
para promover uma reflexão crítica entre alunos
a fim de potencializar sua autonomia e o exercício
pleno da cidadania.

Como acessar a EAD
O acesso é exclusivo para matriculados no projeto: ead.institutogrpcom.org.br
Login: Número do CPF (sem pontos, dígito ou espaços)
Senha: 123456
O acesso à EAD também pode ser feito através do site rpc.com.br/televisando, na aba “Professores > Formação”.
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Chegou o

Concurso Cultural
do Televisando
Confira os critérios de participação e dicas que podem
fazer a diferença na produção e envio dos trabalhos.

É a hora de os alunos registrarem através das ilustrações e histórias em
quadrinhos tudo o que foi trabalhado em sala de aula sobre a “Nossa
terra e Nossa gente”! É também uma oportunidade para o professor
mostrar as atividades desenvolvidas na escola, relatando suas práticas
pedagógicas.
Para facilitar a participação de todos, vamos rever abaixo os critérios,
categorias e algumas dicas que podem fazer a diferença na hora da
produção e envio dos trabalhos.

Critérios
Categoria Ilustração
Alunos dos 1º aos 3º anos terão oportunidade de expressar
no desenho, a sua arte, reflexão e criatividade. É nesse
momento que as crianças poderão materializar tudo o
que ouviram e vivenciaram, através das reportagens e
aulas sobre a temática “Nossa terra, nossa gente”.
As ilustrações devem ser feitas em folha de papel A4. A
ficha de inscrição, disponível no site, com as informações
da escola, do professor e do aluno deverá ser anexada ao
trabalho.

Categoria História em Quadrinhos
Alunos dos 4º e 5º anos terão oportunidade de contar, em
quatro quadrinhos, uma pequena história sobre o que
aprendeu do tema “Nossa terra, nossa Gente”. A ideia é que
a produção revele os talentos dos estudantes, utilizando a
criatividade, senso de humor, criticidade e lições aprendidas
durante as aulas relacionadas ao projeto.
As histórias em quadrinhos devem ser feitas em folha
de papel A4, divididas em quatro partes. Os quadrinhos
devem ter fala (através de balões) ou legendas, e a ficha de
inscrição, disponível no site, precisa ser anexada.

Dica: Desenhos bem produzidos e bem pintados
são muito bem avaliados, mas as ilustrações
que demostram uma reflexão mais aprofundada
costumam encher os olhos dos componentes da
banca!

Dica: Trabalhos excelentes, mas com erros gramaticais,
são desclassificados. Lembre-se: você e seus alunos estão
participando de um concurso que avaliará todo o trabalho,
não somente o desenho ou o conteúdo do texto, ok?

Premiação
Etapa Municipal: Tanto o aluno quanto o professor
orientador do melhor trabalho de cada município
ganharão um Tablet, camiseta e certificado. O aluno
também receberá um troféu.

Premiação
Etapa Municipal: Tanto o aluno quanto o professor
orientador do melhor trabalho de cada município ganharão
um Tablet, camiseta e certificado. O aluno também
receberá um troféu.

Etapa Estadual: Concorrerão entre si todos os vencedores
na fase municipal, e o aluno que produzir o melhor
trabalho do Paraná ganhará um troféu, um certificado e
uma Smart TV LED 40”. Já o professor orientador recebe
um smartphone e um certificado.

Etapa Estadual: Concorrerão entre si, todos os vencedores
da fase municipal e o aluno que produzir o melhor trabalho
do Paraná ganhará um troféu, um certificado e uma
Smart TV LED 40”. Já o professor orientador recebe um
smartphone e um certificado.
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Categoria Prática Pedagógica
É a única categoria exclusiva dos professores. A
Prática Pedagógica nada mais é do que um relato das
atividades desenvolvidas com os alunos, utilizando a
TV como recurso pedagógico.

Como enviar os trabalhos

Nesta categoria, valem atividades desenvolvidas em
qualquer temática (não é preciso que seja sobre o tema
“Nossa terra, nossa gente”), desde que o professor
apresente claramente de que forma utilizou a TV em
sala de aula: como recurso didático (COM a mídia),
forma de expressão (PELA mídia) ou objeto de estudo
(PARA a mídia). O curso Mídia e Educação, disponível
na EAD no projeto, orienta muito bem sobre como
trabalhar estas três possibilidades da educomunicação.

2.

O relato precisa ter documentos que comprovem a
prática, ou seja, o professor deve registrar através de
fotos, vídeos, áudios, produções dos alunos, etc., as
atividades vivenciadas. O importante é que o avaliador
entenda todo o processo dentro de uma sequência
lógica e consiga visualizar todas as etapas. O modelo
de relato está disponível no site do projeto.

Materiais

Dica: Faz toda a diferença deixar claro no relato
a utilização das frentes (COM, PELA e PARA) da
Educomunicação. É um bom indicativo de que a
prática está alinhada à proposta do Televisando.
Premiação: Serão premiadas as três melhores práticas
do Paraná, com Smart TVs LED 40”.
Categoria Menção Honrosa
A categoria é destinada às Secretarias de Educação dos
municípios participantes. A ideia aqui é verificar como
cada Secretaria conseguiu envolver sua rede de ensino.
Para tanto, relacionamos o número de professores
matriculados nos cursos da EAD aos que concluíram
a formação; o número de matriculados versus os que
participaram do concurso cultural; e o número de
escolas matriculadas em comparação com as escolas
que tiveram participação no concurso cultural.
Dica: Mobilização é a palavra-chave!
Premiação: As três Secretarias mais engajadas do
Paraná serão premiadas com um notebook e uma
Placa de Menção Honrosa.

1.

3.

4.

Na categoria dos alunos, é preciso selecionar até
5 trabalhos em cada categoria para representar
a escola no concurso, ou seja, 5 ilustrações e 5
histórias em quadrinhos!
Após selecionados, devem ser colocados em um
envelope, contendo em seu exterior o nome da
escola e o nome da categoria.
Os envelopes deverão ser entregues à pessoa
responsável pelo projeto na Secretaria de Educação
do seu Município.
Prazo final de entrega: 8 de julho

Kit Concurso
Em maio, cada escola participante receberá um kit com
as orientações sobre o Concurso Cultural: regulamento,
ficha de inscrição, modelo de relato de prática
pedagógica e o DVD com todas as reportagens
especiais produzidas pelo jornalismo
da RPC. A equipe do Televisando
irá a todos os municípios falar
sobre o Concurso, em agenda
que está sendo definida junto
com cada uma das 41 Secretarias
Municipais de Educação.
Reportagens Extras
A novidade deste ano é
que juntamente com as
reportagens
veiculadas
no Paraná TV, o DVD
também trará reportagens
complementares sobre o
Paraná, transmitidas em
outros programas da RPC, como o Meu Paraná, Plug
e Caminhos do Campo. Tudo feito especialmente para
enriquecer ainda mais os conteúdos do projeto!

Cronograma
Etapas

Prazo

Formação de professores

Fevereiro a novembro

Lançamento do Concurso Cultural

Maio

Envio dos trabalhos para o
Concurso Cultural

Até 8 de julho

Avaliação dos trabalhos

Agosto

Premiação

Setembro

Avaliação do projeto

Setembro
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Dicas Pedagógicas
A equipe pedagógica do Televisando preparou algumas sugestões interessantes para aplicar em sala de aula.
Está tudo no nosso site, mas aqui apresentamos como exemplo as dicas produzidas a partir das reportagens
veiculadas no Paraná TV de Guarapuava e Foz do Iguaçu. Confira!

Dica pedagógica
A partir da matéria, é possível trabalhar a dicotomia
entre arte e artesanato. A diferença entre os dois
conceitos e o ponto em comum que faz o artesanato
se tornar arte em alguns momentos.

A arte milenar ucraniana
Resumo da reportagem:
A reportagem fala de uma cultura que acompanha
os ucranianos há mais de 5 mil anos: a confecção das
Pêssankas, ovos com desenhos coloridos na casca, que são
como talismãs. Para eles, esta arte representa valores como
juventude, longevidade, amor, paz, proteção, etc.
A tradição é mantida, principalmente através dos
descendentes que vivem nos municípios de Prudentópolis,
Mallet e União da Vitória, as três maiores colônias do
País, evidenciando o Paraná como o estado com a maior
concentração de descendentes no Brasil.
Temas: Artesanato, Tradição e Imigração

Além disto, a reportagem chama a atenção para
os povos que constituem a região e isto pode ser
abordado contextualizado com os conflitos recentes
envolvendo Rússia e Ucrânia. Qual a causa deste
conflito? A imigração ucraniana no Paraná tem algo
a ver com o histórico desta disputa?
Se o professor assim desejar, pode também realizar
uma leitura crítica da mídia, contrapondo a matéria
em questão com alguma outra reportagem de caráter
investigativo. Quais as diferenças de abordagem? A
linguagem do repórter é importante para fazer esta
distinção? Para quais públicos se destinam?
Disciplinas: Artes; Língua Portuguesa; Sociologia;
História e Geografia
Data da reportagem: 5 de abril
Reportagem: Paraná TV de Guarapuava

Dica Pedagógica
A matéria fala sobre a importância das Cataratas do
Iguaçu na preservação da fauna e da flora da região, e
isto pode ser um gancho para o trabalho em sala de aula.
O professor pode trabalhar ecossistema, vegetação
e clima. Sobre os ecossistemas, é importante falar
sobre as teias e cadeias alimentares, usando como
exemplo os animais silvestres da Mata Atlântica
que rodeia as Cataratas. O ciclo da água pode ser
abordado também, juntamente com outros ciclos da
natureza como o do carbono e do oxigênio.

Alunos visitam as Cataratas do Iguaçu
Resumo da reportagem:
Alunos de uma escola pública fazem uma visita ao Parque
Nacional do Iguaçu para conhecer as Cataratas, assim como
a flora e fauna do local.
Temas: Preservação, Natureza e Ambiente

Para finalizar a atividade, que tal os alunos gravarem
uma chamada publicitária curta convidando os
turistas a conhecer e preservar as Cataratas? O vídeo
pode ser gravado em inglês e espanhol também,
para fomentar a interdisciplinaridade.
Disciplinas: Biologia e Geografia
Data da reportagem: 5 de abril
Reportagem: Paraná TV de Foz do Iguaçu
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Acesse a reportagem através da aba “Dicas Pedagógicas” no
site do Televisando. Escolha a região em que a matéria foi
gravada e a data da veiculação.

rpc.com.br/televisando

Faça você também!
Que tal levar os alunos para conhecer alguns pontos
turísticos importantes do seu município, porém com um
“novo olhar”, mostrando suas histórias, características e
curiosidades?
Foi exatamente isto que a professora Andressa Weiller, da
Escola Municipal Amélia Hobi, de União da Vitória fez. Ela
organizou um passeio com os estudantes do 1º ao 5º ano

como forma de desenvolver o tema “Nossa terra, nossa
gente” e valorizar as raízes locais, criando um sentimento
de pertencimento.
Pontos visitados: Vale do Rio Iguaçu, Igreja Nossa Senhora
dos Navegantes, Marco Divisório entre Paraná e Santa
Catarina, Praça Coronel Amazonas, Morro do Cristo, Praça
do Contestado, Estação Ferroviária e a Maria Fumaça.

Ação Faça Parte
Mostre o quanto você faz parte do Televisando e envie pra nós a sua prática pedagógica, pelo e-mail
televisando@grpcom.com.br. Os relatos enviados serão divulgados em nossa página no Facebook e o
professor ainda poderá ganhar um brinde do projeto. Nossa equipe está curiosa para saber o que a sua
escola está fazendo!
Mas atenção! Apenas os primeiros 50 professores que enviarem relatos
ganharão o brinde exclusivo do Televisando, copos e pendrives personalizados!
Corra para garantir o seu!

Expediente
Realização
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Presidente: Guilherme Döring Cunha Pereira. Editora responsável: Kaísa Abeche. Redação: Elaine Tezza, Hugo
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Fotos: Divulgação/RPC. Conselho Educacional: Esther Cristina Pereira, Jussara Finatti, Marlei Malinoski, Marleth
Silva e Rosa Maria Dalla Costa. Fale conosco: televisando@grpcom.com.br/ Cascavel (45) 3219-8046/ Curitiba (41)
3340-7917/ Foz do Iguaçu (45) 3520-4538/ Guarapuava (42) 3621-3904/ Londrina (43) 3377-3425/ Maringá (44) 32186441/ Paranavaí (44) 3421-2737/ Ponta Grossa (42) 3219-6556.
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