CONCURSO CULTURAL TELEVISANDO 2016
ORIENTAÇÃO PARA PROFESSORES – CATEGORIA PRÁTICA PEDAGÓGICA

Folha de rosto
Esta página deve indicar os dados do professor e dados gerais da prática.
Professor: nome; endereço completo; telefone.
Prática: município onde desenvolveu a prática, nome e endereço completo da escola; ano/ciclo em que produziu
as atividades do Televisando; quantidade de alunos e turmas que mobilizou; e total de alunos da escola.
Também é importante “batizar” o trabalho de forma a identificar as ações realizadas.
Justificativa
 Pergunta chave: Qual a realidade (dificuldade, desafio, necessidade...) que o fez pensar nessa prática?
É importante ressaltar as particularidades da realidade de seus alunos para que os avaliadores compreendam o
contexto específico da aprendizagem, suas demandas e necessidades.
Objetivo
 Pergunta chave: Qual seu objetivo principal ao utilizar a TV em sala, e nas atividades com os alunos?
Você pode listar também objetivos secundários que foram alcançados, como por exemplo, enriquecer e dinamizar
as aulas, promover um momento de interação com outras turmas, etc.
Descrição das atividades
 Pergunta chave: Quais foram as atividades realizadas para alcançar seu objetivo?
Neste campo, descreva as suas atividades. Você utilizou reportagens para ensinar conteúdos curriculares?
Fez análise crítica de algum programa? Incentivou alunos para criar um jornal escolar? Fomentou o protagonismo
juvenil dos alunos ao propor uma atividade de cunho social? E os pais, participaram das atividades?
Descreva com detalhes e não se esqueça de acrescentar fotos, vídeos, depoimentos que considerar importante.
Lembre-se: fazem parte da Comissão Avaliadora representantes de Instituições de Ensino Superior parceiras, além
da equipe pedagógica do projeto. Nenhum deles conhece os trabalhos previamente, nem sabe os motivos pelos
quais eles são realizados, portanto, descreva de maneira cronológica e detalhada tudo o que foi feito,
apresentando sua iniciativa para alguém que não a conhece. Se for necessário anexar trabalho dos alunos para
garantir um melhor entendimento, sinta-se à vontade!
Resultados
 Pergunta chave: Os resultados atenderam aos objetivos propostos?
Comente como os resultados e benefícios das atividades desenvolvidas, foram percebidos tanto por você, quanto
pela comunidade escolar. Seus alunos estão mais participativos? Houve uma mudança na criticidade da sua
turma? A família se envolveu? Como o Televisando auxiliou nos resultados?
Nesta etapa, se possível, compare o cenário em que a escola ou a turma estavam inseridas e como elas se
encontram após o projeto. Muitos professores se esquecem de indicar os resultados obtidos, mesmo que parciais.
Aqui, depoimentos de pais, famílias e alunos valem muito, bem como percepções em relação à criticidade e a
cidadania. Pesquisas também podem ser aplicadas junto aos alunos e/ou famílias.

ATENÇÃO!
 Independentemente da inscrição dos professores nesta categoria, os alunos podem participar em suas
categorias;
 Não há limite de páginas, mas quantidade não é sinônimo de qualidade;
 Cuidado com a linguagem. É o seu texto que vai sensibilizar a comissão avaliadora;
 Não é necessário seguir as normas da ABNT, desde que os conteúdos estejam estruturados;
 Anexe ao seu relato todo o material comprobatório das práticas realizadas (fotos, vídeos, trabalhos dos
alunos, pesquisas, depoimentos); e lembre-se de colocar legendas para facilitar o entendimento!

