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Tudo que você precisa 
para colocar o
Televisando 2019 em 
prática você encontra aqui



ÍNDICE INTERATIVO



INTRODUÇÃO
Olá, professor! 

Seja bem-vindo ao Televisando 2019!

Neste material, você vai ficar por dentro de tudo que preparamos para esse ano: 
as novidades, o tema, dicas pedagógicas sobre o tema, as regras do Concurso 
Cultural e o cronograma de atividades, para saber o que vem pela frente.

Pronto para começar?

A primeira novidade é que estamos de cara nova.

E, para combinar com a nova logo, adotamos também uma nova forma de 
aplicar a metodologia! Estamos sempre antenados nas tendências educacionais 
e é por isso que “gamificamos” o projeto na categoria “Professor”, tornando-a 
mais atrativa e desafiadora, além de facilitar na hora de colocar em prática a 
metodologia.

Essa e outras novidades você confere no decorrer do GPS Televisando 2019.
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METODOLOGIA 
Vamos relembrar?

Você já conheceu a nossa metodologia no Guia 
Televisando ou na participação em anos anteriores, 
por isso, sabe que a nossa proposta prevê o uso da mídia 
TV como recurso pedagógico. Vamos relembrar quais são as 
três frentes em que o projeto propõe utilizar a mídia em sala de aula?

Quer saber mais sobre a metodologia ou quer mais dicas 
de como levar a mídia TV para sala de aula? 

Acesse o Guia Televisando (www.rpc.com.br/televisando), 
tópicos Metodologia e  Televisando na Prática.

a. Mídia como Recurso Didático - educação COM a mídia. As reportagens 
ou conteúdos veiculados na TV são utilizados como ponto de partida 
para abordar os componentes curriculares das disciplinas escolares. 

Ex.: usar uma reportagem sobre o preço da cesta básica para ensinar 
Matemática, ou ainda utilizar a notícia de um alagamento para explorar o 
aquecimento global, Ciências e Meio Ambiente.

b. Mídia como Forma de Expressão – educação PELA mídia. É uma 
forma de trabalhar a expressão dos estudantes para que se tornem 
protagonistas na produção de conteúdos. 

Ex.: Fazer um telejornal em que os alunos sejam os editores, produtores de 
conteúdo e entrevistadores; gravar uma entrevista com uma autoridade no 
tema que está sendo estudado nas aulas.

c. Mídia como Objeto de Estudo - educação PARA a mídia. É preparar 
os alunos para que façam uma leitura ampla e crítica a respeito de 
um assunto específico e de tudo o que é veiculado pelos meios de 
comunicação. Significa ler as entrelinhas e ir além do óbvio e do explícito. 

Ex.: Ao assistir dois jornais de emissoras e visões diferentes, os alunos devem 
ter a capacidade de análise crítica para enxergar os pontos de vista sobre um 
mesmo assunto, e de entender as diferenças e linhas editoriais.
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TEMA
Sustentabilidade: Vamos juntos por um mundo mais 
sustentável?
Esse ano, escolhemos um tema que se encaixa perfeitamente às necessidades 
do mundo moderno.

O termo Sustentabilidade se tornou bastante popular nos últimos anos e toda 
vez que falamos sobre o tema, logo pensamos em ações relacionadas ao meio 
ambiente, não é?

Até aí, tudo certo, pois o meio ambiente é um aspecto muito importante 
da sustentabilidade, mas achar que teremos um mundo sustentável apenas 
cuidando do meio ambiente é um pensamento equivocado. Existem outros 
fatores importantes, como o econômico, político, social e cultural, que não só 
complementam a questão ambiental, mas influenciam igualmente a sociedade 
e seu meio quando se trata de sustentabilidade. 

A temática prevê a abordagem em três eixos: Ambiental, Social e Econômico, 
o tripé da sustentabilidade.
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Vamos conhecer um pouco mais?

O termo “Sustentabilidade” começou a ser usado na década de 70, em uma 
conferência internacional da ONU e tornou-se conhecido no Brasil, na década 
de 90, após a Conferência sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento realizada 
no Rio de Janeiro. Desde então, o tema “sustentabilidade” não saiu mais da 
pauta e agendas tratadas em âmbito nacional. Ganhou espaço e se popularizou 
nas empresas, nas escolas, no comércio e hoje é parte da cultura da sociedade 
em geral, ou, ao menos, deveria ser.

Se sairmos à busca do significado de sustentabilidade, encontraremos algumas 
centenas de conceitos. Uns que dão ênfase ao meio ambiente, outros à 
economia e desenvolvimento, outros que defendem a sustentabilidade como a 
interdependência e correlação com diversos fatores. 

De maneira geral, ao consultar a literatura acadêmica, percebemos que as 
correntes e enfoques dados ao termo sustentabilidade, apesar de diferentes, 
convergem em três aspectos: viabilidade econômica; prudência no uso dos 
recursos naturais e justiça social. Essas três dimensões são conhecidas como 
TRIPPLE BOTTOM LINE, ou tripé da sustentabilidade. 

Independentemente do conceito, sustentabilidade é algo necessário, e que 
torna nossa qualidade de vida melhor.

E devemos ter em mente que, para que o nosso país seja considerado sustentável, 
deve ser financeiramente saudável, socialmente justo e ambientalmente correto. 

Tema alinhado ao currículo e a BNCC

A nova Base Nacional Comum Curricular (BNCC) faz várias menções diretas 
e indiretas ao trabalho com o tema “Sustentabilidade” em sala de aula. É 
importante notar que as possibilidades não se restringem às disciplinas de 
ciências sociais e da natureza, mas podem ser trabalhadas em todas as áreas do 
conhecimento.

Quer saber mais sobre a relação entre Sustentabilidade e os conteúdos 
da BNCC? Preparamos um material super interessante sobre a BNCC e o 
tema Sustentabilidade. Acesse no site (www.rpc.com.br/televisando)  ou na 
plataforma EAD.
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DICAS PEDAGÓGICAS
E como colocar o tema em prática?

Preparamos algumas sugestões de como você, professor, pode levar o tema 
para dentro da sala de aula, cumprindo o currículo e tornando as aulas ainda 
mais dinâmicas.

Sustentabilidade / Ciências

Que tal iniciar o trabalho com o tema promovendo uma atividade de reflexão, 
por meio dos conteúdos de Matéria e Energia –Características dos materiais 
(Ciências) e de contagem e tratamento da informação (matemática)? 

Divida os alunos em grupos e proponha que criem uma lista com o nome (ou 
desenho) dos seus brinquedos favoritos. Em seguida problematize: De que 
material esses objetos são feitos? De onde esses materiais são retirados? O que 
fazemos com esses brinquedos quando enjoamos deles ou eles quebram? Para 
onde vão? Você pode anotar as hipóteses levantadas pelos alunos e aproveitar o 
momento para apresentar os conceitos de matéria prima e recursos renováveis 
e não renováveis, abordando o impacto que o consumo causa no meio ambiente 
e na sociedade – não esqueça de abusar dos vídeos e infográficos disponíveis 
na internet para ilustrar as explicações. Em um segundo momento, peça que os 
alunos contem quantos brinquedos possuem, dividindo-os em categorias como 
pelúcias, carros, bonecas... Ao receber os dados em sala de aula, organize uma 
tabela com os dados mais relevantes e a soma do número de brinquedos da 
turma. Depois do impacto, promova uma roda de conversa, levando os alunos a 
refletir sobre a diferença entre necessidade e desejo. Realizem pesquisas sobre 
como se portar de uma forma mais sustentável, com relação ao consumo e 
criem um guia do consumidor consciente, que pode ser divulgado em diferentes 
lugares da escola, do município e até mesmo nas redes sociais. Para finalizar, por 
que não oferecer alternativas criativas e diferentes de consumo? Proponha uma 
feira de trocas de livros e/ou brinquedos. Os critérios de participação podem ser 
definidos em conjunto com a família, que deve ser convidada a participar desse 
momento. Ao final do evento você ainda pode realizar uma apresentação sobre 
como a troca é relevante sob os pontos de vista ecológico e financeiro; é capaz 
frear o consumo desnecessário e, consequentemente, a extração de recursos 
naturais e a produção humana de resíduos.
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Sustentabilidade / Educação Física

Como trabalhar com Sustentabilidade e Educação Física? A dica é resgatar 
brincadeiras e jogos populares no Brasil e no mundo e a reciclagem.

Comece descobrindo quais jogos e brincadeiras seus alunos mais gostam. 

Esses jogos são de videogame? Computador? Quanto eles costumam jogar fora 
do ambiente online também?

Peça que ao alunos realizem uma pesquisa com os familiares e descubram quais 
eram os jogos preferidos dos pais, avós, tios ou primos, a idade que tinham e o 
ano aproximado em que essas brincadeiras eram suas preferidas.

Organizem uma linha do tempo das brincadeiras, com base nos dados enviados 
pelas famílias e peça que os alunos sinalizem quais brinquedos ou jogos já 
conhecem ou quais nunca ouviram falar. 

Observem que as brincadeiras e os jeitos de brincar costumam se transformar 
com o tempo, mas que podemos nos divertir muito conhecendo novos jeitos 
de brincar.

Proponha um jogo de “Xadrez Humano” com a turma e outros alunos da escola 
na hora do recreio, para que eles experimentem uma nova brincadeira. 

Depois disso, explique que mesmo tendo muito mais opções que antigamente, 
não precisamos brincar apenas com o que compramos pronto. Uma maneira 
muito divertida e sustentável de brincar é criar jogos ou brincadeiras com as 
próprias mãos.

Desafie a turma e envolva a família, solicitando que eles produzam jogos ou 
brinquedos utilizando materiais recicláveis. Dê algumas sugestões, como o 
bilboquê, o jogo da velha, cai não cai, boliche com garrafas...

Dessa maneira, além de reutilizar materiais, eles podem abusar da criatividade, 
criando jogos personalizados e divertidos. Depois de algum tempo, você 
pode incentivar uma feira de trocas desses brinquedos, evitando que fiquem 
esquecidos e ainda incentivando mais uma forma sustentável de consumir.

Dica: para falar sobre o xadrez de uma maneira diferente, mostre à turma o vídeo 
do Harry Potter e a Pedra Filosofal, quando os protagonistas chegam no tabuleiro, 
(disponível no link: https://www.youtube.com/watch?v=LaMUkRAfKSs).
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Sustentabilidade / Geografia

Nessa proposta, vamos abordar as unidades temáticas: Mundo do Trabalho 
e Natureza, ambientes e qualidade de vida (geografia), além das Práticas de 
Linguagem.

Peça aos alunos para pensarem no lugar onde vivem, desde a rua até a cidade, 
levantando questionamentos como: O que há na sua rua? O que vocês mais 
gostam? Quais lugares vocês mais gostam no bairro? As linhas de transporte 
existentes são suficientes para circular em toda a cidade? Quem mantém o 
município limpo? Como a luz e a água chegam em nossas casas? Há pessoas 
responsáveis por esses trabalhos? 

Dentro da temática Mundo do Trabalho, realizem um trabalho de investigação 
e mapeiem todos os serviços presentes no cotidiano e que são necessários à 
nossa qualidade de vida, desde a coleta de lixo até a geração de energia elétrica 
e tratamento da água. Se possível, visitem alguns dos órgãos ou empresas 
responsáveis pelo oferecimento desses serviços ou recebam representantes na 
escola, para explicar como é o funcionamento.

Depois disso, é hora de ouvir a comunidade! Leve os alunos para fora da escola, 
para que realizem entrevistas com os cidadãos, ouvindo as suas opiniões sobre 
os serviços oferecidos no município e quais são as sugestões de melhorias. 
Aproveite esse momento para trabalhar com o Planejamento do texto, utilizando 
o gênero Carta Aberta como pretexto. Apresente alguns modelos de cartas 
abertas e observem a sua estrutura, então, leve os alunos a planejarem o texto, 
percebendo: qual é a situação comunicativa? Quem são os interlocutores? Qual 
o propósito desse texto? Onde ele vai circular? Definam como será a linguagem, 
organização e a forma do texto. Organizem as sugestões mais frequentes nas 
entrevistas e escrevam coletivamente a carta, que deve ser apresentada aos 
órgãos responsáveis e/ou governantes municipais, solicitando as melhorias. 
Caso uma reunião não seja possível, abusem do poder da mídia, publicando o 
conteúdo nas redes sociais da escola.

Para finalizar, vamos conversar sobre direitos e deveres. Utilizando cartilhas, 
animações e outros recursos, aborde os conceitos de direitos e deveres. 
Esclareça que na atividade anterior, foram exigidos do poder público os direitos 
da comunidade, mas, todos os cidadãos também tem deveres. Listem atitudes 
sustentáveis que são deveres de toda a comunidade e ajudam no funcionamento 
dos serviços públicos, como por exemplo, separar o lixo e deixa-lo fora do 
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alcance dos animais, poupar recursos economizando água e cuidando dos rios, 
não jogar lixo no chão e nem em locais impróprios, como terrenos baldios...

Para conscientizar outros colegas, criem cartazes ilustrando essas atitudes e 
exponham em diferentes lugares da escola. Afinal, uma cidade mais limpa e 
sustentável depende de todos nós!

Sustentabilidade | História e Arte

Professor, que tal abordar a noção do espaço público e privado; circulação de 
pessoas, produtos e culturas (história), identidades e alteridades (Ens. Religioso), 
utilização de tecnologias digitais e ainda trabalhar com a Sustentabilidade 
Social?

Inicie a atividade promovendo uma roda de conversa. Questione as crianças 
sobre o hábito de tirar fotos, qual a utilidade das fotografias e como eles acham 
que esses registros de imagem eram feitos anos atrás. Se possível, ilustre a aula 
disponibilizando câmeras fotográficas de diferentes épocas e modelos. Então, 
solicite que eles pesquisem em sites, jornais, revistas ou acervos, imagens 
antigas que retratem a rua, o bairro ou outros pontos importantes da cidade. 
Caso não encontrem as fotografias, os alunos podem trazer relatos da família 
ou de vizinhos mais antigos sobre as principais mudanças. 

Com base nessa atividade, promova uma discussão sobre as funções da 
fotografia como fonte histórica, utilizada para recontar a história de pessoas e 
lugares e como arte, utilizada como forma de expressão. 

Depois disso, apresente imagens atuais, de preferência dos mesmos pontos, 
e explorem as principais mudanças que podem ser observadas, organizando 
uma tabela do antes e depois. Aproveite esse momento para levar os alunos a 
observarem a dinâmica das ruas, os meios de transporte, a existência ou não de 
placas de sinalização e se eles conseguem observar alguma pessoa transitando 
com carrinho de bebê, cadeira de rodas, andador...

Apresente o conceito de acessibilidade, levando os alunos para uma vivência. 
Divida-os em estações, onde cada um deve contar com um desafio de 
locomoção, por exemplo, você pode pedir que um grupo transite pela escola (ou 
pela rua) utilizando um carrinho de bebê, outro grupo pode utilizar uma cadeira 
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de rodas, o terceiro grupo pode utilizar uma muleta e a outra equipe pode ter 
alguns representantes vendados... Depois de alguns minutos experimentando a 
sensação, promova um rodizio, de forma que todos os grupos vivenciem todas 
as sensações.

Ao final na atividade, peça que os alunos expliquem quais foram as maiores 
dificuldades de acessibilidade encontradas e como elas poderiam ser resolvidas. 
Leve-os a perceber que uma sociedade justa para todos, também precisa ser 
acessível e esse é um direito previsto em lei. Discutam as possibilidades que 
existem para tornar os lugares mais acessíveis, onde essas medidas estão 
presentes e porque ainda não são todos os lugares que podem ser considerados 
100% acessíveis. Convidar um representante da secretaria de planejamento 
urbano para conversar com os estudantes sobre essas questões pode ser uma 
excelente forma de entender melhor a situação.

Para encerrar, que tal abusar da fotografia como forma de expressão e arte, e 
do poder transformador que a comunicação pode ter?

Solicite que os alunos fotografem, utilizando câmeras ou celulares, situações 
ilustrando a falta de acessibilidade em diferentes pontos da escola, da rua ou 
até mesmo do bairro. Organizem uma exposição, aberta a toda a comunidade, 
dessas fotos, acompanhadas de sugestões de como resolver esses problemas 
e/ou depoimentos de pessoas que sofrem com a falta de acessibilidade. Caso 
prefiram, essa ação também pode ser realizada on-line, postando as fotos e 
frases em uma rede social e gerando ainda mais mobilização.

Sustentabilidade | Língua Portuguesa

Promovendo a leitura de imagens em narrativas visuais, estratégias e edição 
e revisão de textos, além do uso da utilização de tecnologias digitais, algumas 
das habilidades a serem desenvolvidas durante todo o Ensino Fundamental, 
vamos trabalhar com os três pilares da sustentabilidade e ainda explorar melhor 
a leitura crítica da mídia.

Inicie o trabalho apresentando aos alunos algumas peças de campanhas 
publicitárias sobre as três vertentes de sustentabilidade.  Promova uma leitura 
coletiva dessas propagandas levando os alunos a identificar a função social 
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desse texto, a esfera em que circula (a quem se destina), por quem e porquê foi 
produzido. Depois de responderem a essas questões, é importante observar a 
estrutura do texto: É composto por texto escrito, imagens ou ambos? É possível 
entender a mensagem por completo ignorando a imagem ou a escrita ou elas 
são complementares?

Divida os alunos em grupos e pesquisem nos meios disponíveis outros textos 
multimodais sobre o mesmo tema (sustentabilidade), como histórias em 
quadrinhos ou charges. Cada grupo deve apresentar suas escolhas, explorando 
todos os aspectos citados anteriormente. Criem um painel expondo todos 
esses textos e classificando-os de acordo com o pilar de sustentabilidade 
que representam. Aproveite esse momento para retomar os conceitos de 
sustentabilidade ambiental, social e econômica.

Depois de observar as peças publicitárias impressas, que tal desafiar os alunos a 
transformarem-nas em comerciais de televisão? Para isso eles devem escolher 
qualquer peça do mural e pensar em como transmitir essa mesma mensagem por 
meio de um vídeo curto, com menos de um minuto. Para realizar essa atividade, 
pesquisem as etapas de produção de um vídeo comercial, qual deve ser a 
duração, como acontece a escolha de personagens, cenário, qual equipamento 
é necessário e como deve ser feita a edição. De acordo com o nível e idade da 
turma você pode definir se será produzido um vídeo único e cada grupo será 
responsável por uma etapa do projeto ou se serão produzidos vários vídeos, um 
por grupo, onde todos participarão de todas as etapas.

Depois de finalizado o(s) vídeo(s), organize uma mostra para toda a escola, 
contando como foi a realização do trabalho e apresentando o resultado final.

Sustentabilidade | Matemática

Brincar de poupar

A proposta aqui é trabalhar com os alunos a famosa educação financeira e 
também o consumo consciente, abordando os conteúdos de interpretação e 
tratamento da informação (Matemática).

Solicite aos alunos que escrevam uma frase definindo o que eles entendem 
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por poupar. Depois, problematize, levantando as seguintes questões: Por 
que devemos guardar parte do nosso dinheiro? Além do dinheiro, o que mais 
podemos poupar? De que maneira o ato de economizar pode ajudar o nosso 
planeta? Explore as hipóteses levantadas por eles e em seguida, explique que 
podemos poupar mais do que dinheiro. Aborde aspectos que fazem parte da 
realidade das crianças, explicando que nós também estamos economizando 
quando apagamos a luz; fechamos a torneira; cuidamos dos brinquedos e 
material escolar, para não precisar comprar novos tão cedo... 

Explorem a escola, observando onde poderia haver mais economia ou menos 
desperdício. Por exemplo, salas de aula vazias com a luz acesa, materiais 
descartados que poderiam ter outro uso ou serem reaproveitados, excesso de 
comida desperdiçada após o lanche, torneiras abertas, vazamentos... Depois de 
descobrir onde é possível poupar, criem um plano de economia e apresentem 
à direção da escola, alunos e demais funcionários, conscientizando e pedindo a 
colaboração de todos.

Durante um mês, os alunos podem ser denominados fiscais e percorrer a escola 
em algum momento do dia para saber se todos estão fazendo a sua parte e 
lembrar os colegas das boas atitudes. Ao final desse prazo, pode ser solicitado 
ao secretário e direção o acesso às contas de luz e água anteriores e atuais. Com 
esses dados em mãos, promova uma leitura coletiva das informações ali contidas 
e organize-as em duas tabelas: Antes da ação/Depois da ação. Comparem as 
informações e criem uma terceira tabela onde conste a diferença entre as duas 
primeiras e consigam verificar se houve economia.

Depois de conversarem sobre os resultados, gravem um vídeo, em formato de 
telejornal, contando sobre os estudos e ações, entrevistando os envolvidos e 
trazendo dicas para um consumo consciente e sustentável.

Por fim, caso seja possível, combine com a direção da escola uma maneira de 
transformar essa economia em um benefício para os próprios alunos, como a 
compra de novos brinquedos ou materiais, um lanche diferente... fazendo-os 
perceber que além de fazer bem para o Planeta, a economia pode ser revertida 
em dinheiro, que pode ser melhor aproveitado e investido de outras maneiras. 
Se os alunos puderem ser envolvidos na escolha, por meio de uma votação ou 
dando sugestões, melhor ainda!
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EXIBIÇÃO REPORTAGENS
O jornalismo da RPC vai produzir 4 reportagens especiais sobre o tema 
“Sustentabilidade”, que irão ao ar nos dias 09, 10, 11, 12 de abril no Meio Dia 
Paraná, com exceção da região de Guarapuava que veiculará no Boa Noite 
Paraná. 

Após a veiculação as reportagens estarão nos sites: www.g1.com.br/parana e 
www.rpc.com.br/televisando, na plataforma EAD e também serão enviadas em 
DVD para as escolas.

EAD
O link para acessar a plataforma EAD é: http://ead.institutogrpcom.org.br . 

O login é o CPF sem ponto e sem traço e a senha inicial 123456. Todos os 
professores inscritos recebem por e-mail as informações para acessar a 
plataforma, que oferece diversos cursos voltados ao uso da mídia na sala de aula 
entre outros assuntos relevantes e interessantes, gratuitamente, além disso, 
na plataforma você encontra materiais complementares, como entrevistas e 
artigos relacionados ao tema. 

A plataforma fica disponível de abril a novembro.

Importante

Serão produzidas dicas pedagógicas para cada uma das 
reportagens!!! Fique ligado em seu e-mail, whatsapp 
(quem estiver na lista de transmissão) e site do projeto.

!
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CONCURSO CULTURAL 
Categoria Ilustração – destinada a alunos do 1º ao 3º ano

• Deverá ser feita em folha de papel A4, em cores ou preto e branco, com ou 
sem título e ser sobre o tema “Sustentabilidade”.

Critérios de avaliação 

a) Relação da Ilustração com o tema; 

b) Clareza e fluência de ideias; 

c) Criatividade na elaboração da Ilustração e abordagem do tema; 

d) Noção de espaço e apresentação da Ilustração.

Categoria História em Quadrinhos – destinada a alunos do 4º e 
5º ano 

• Deverá ser feita em folha de papel A4, ter fala ou legenda, em quatro 
quadrinhos sequenciais, em cores ou preto e branco, com ou sem título, 
construindo uma história sobre o tema  “Sustentabilidade”.

Critérios de avaliação

a) Relação da História em Quadrinhos com o tema; 

b) Clareza e fluência de ideias; 

c) Criatividade na elaboração da História em Quadrinhos e abordagem do 
tema; 

d) Noção de espaço e apresentação; 

e) Sequência lógica da história composta;

f) Ortografia e gramática.
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Categoria Professores 

GAME

A categoria destinada aos professores será em formato de Game, que propõe a 
realização de provas a partir das propostas do Televisando.

Não é novidade que nossas crianças aprendem diferente e querem aulas mais 
dinâmicas, com maior interatividade. Também há muito material falando sobre 
os benefícios de trabalhar conteúdos em sala de aula utilizando jogos. Mas não 
apenas as crianças querem conteúdos mais dinâmicos, professores também! 
Por isso em 2019 resolvemos trabalhar com a metodologia do projeto aliado 
ao tema em formato de Game para que o professor ensine seu conteúdo e 
participe da categoria Professor no Concurso Cultural de uma maneira mais 
dinâmica e estimulante!

Atenção!

• As provas serão classificadas em Prova Obrigatória, Provas Fixas e Prova 
Master e terão pontuação diferenciada de acordo com a complexidade. 

Importante

 » A escola deverá selecionar 10 Ilustrações e 10 Histórias em Quadrinhos entre 
todas as turmas participantes para participar do CONCURSO.

 » Todos os trabalhos selecionados devem ter o Termo de Autorização dos Pais. 
(disponível no site www.rpc.com.br/televisando)

 » Os trabalhos de seus alunos que forem selecionados, devem ser grampeados 
na Ficha de Inscrição, que será preenchida e assinada por você. (A ficha de 
inscrição estará disponível no site www.rpc.com.br/televisando).

 » O trabalho deve ser feito exclusivamente pelo aluno (traços e letra).

Para mais informações sobre o concurso, acesse o regulamento no site do 
projeto.

NOVIDADE!

NOVIDADE!
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• Os professores participantes deverão executar a Prova Obrigatória 
para estar oficialmente participando do Game. Já nas Provas fixas, terão 
autonomia para selecionar as provas que serão executadas, sendo que será 
exigido como critério de premiação, a realização de pelo menos 3 (três) 
Provas dessa categoria.

• Todos os professores que cumprirem os itens acima deverão entregar 
também a Prova Master, obrigatória para fins de premiação. 

• Além das provas citadas acima, o GAME prevê Provas Surpresas, que serão 
divulgadas no site do Televisando (www.rpc.com.br/televisando), nas redes 
sociais, enviadas por e-mail e Whatsapp (para quem participa da lista de 
transmissão) entre os meses de maio a setembro.  As provas Surpresas não 
serão obrigatórias, mas contarão pontos extras para os professores que as 
executarem.

Regras de participação

• Estar inscrito no projeto Televisando 2019 (Prova Obrigatória); 

• Realizar no mínimo 3 (três) Provas Fixas e a Prova Master propostas pelo 
Game, e que tenham sido executadas conforme instruções divulgadas na 
tabela abaixo, que também está disponível no regulamento, no site do 
projeto (www.rpc.com.br/televisando), e serão reforçadas via redes sociais, 
WhatsApp (lista de transmissão) e e-mail;

• É obrigatória a apresentação de evidências e registros formais solicitados 
nas provas; 

• Cumprir os prazos das atividades;

• A participação do professor é única e individual. Será automaticamente 
desclassificado, atividades enviadas no nome de mais de um professor ou 
trabalhos similares, que caracterizem plágio. 

Confira as provas do Game, as datas finais para realizar as atividades, a pontuação 
e como comprovar a execução:
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PROVA OBRIGATÓRIA

Nº Prova 
Obrigatória Descrição Atividade Cumprida Prazo Pts 

1 Inscrição no 
Projeto

O professor deverá realizar sua inscrição 
no projeto através do link disponibilizado 
pela equipe do Televisando

Confirmação da inscrição pelo 
Instituto GRPCOM. O professor 
receberá por e-mail a confirmação 
da inscrição.

30/abr 30

PROVAS FIXAS 
Os professores participantes terão autonomia para selecionar as missões que serão executadas, sendo exigido como 

critério de premiação a realização de pelo menos 3 provas nesta categoria, e quanto mais provas forem realizadas, 
maior a chance de ganhar!

Nº Provas 
Fixas Descrição Atividade Cumprida Prazo Pts

2 TV em sala 
de aula 

Assistir com seus alunos uma reportagem 
sobre o tema "Sustentabilidade" e ensinar, 
a partir dela, conteúdos displicinares 
curriculares. 

Enviar no link abre.ai/gametelevi-
sando a descrição das disciplinas 
e conteúdos trabalhados. E 
uma foto da turma assistindo a 
reportagem.

31/mai 30

3 TV em casa

Orientar seus alunos a assistirem um 
telejornal da RPC (Bom Dia Paraná, Meio 
Dia Paraná, Boa Noite Paraná ou Bom Dia 
sábado) em família, instruindo para que 
avaliem o que gostaram de ver, o que não, 
e os porquês. 

Enviar no link abre.ai/gametele-
visando um  video depoimento 
de um pai/mãe respondendo a 
pergunta: O que você achou da 
experiência de assistir e avaliar 
junto com seu filho um telejornal? 
O professor deverá escolher o 
melhor vídeo para enviar. 

15/jun 30

4
Vamos 
refletir 
sobre

Buscar em 3 mídias diferentes (TV, jornal 
impresso e online, por exemplo), matérias 
que tratem do mesmo assunto, dentro 
da temática do ano (sustentabilidade)" e 
discutir com seus alunos a abordagem feita 
pelos diferentes veículos/mídias: pontos 
em comum, divergentes e complementa-
res.

Enviar no link abre.ai/gamete-
levisando a descrição do que 
foi trabalhado juntamente, com 
uma foto da turma realizando a 
atividade.

30/jun 50

5
Compar-
tilhe sua 
atividade

Compartilhar no Facebook de forma públi-
ca com a hashtag #TelevisandoRPC2019, 
foto e/ou vídeo com descrição de uma 
atividade realizada no projeto. 

Enviar no link abre.ai/gametelevi-
sando o print do post e a foto e/
ou vídeo publicada. 

12/jul 20

6
Aluno 
Protago-
nista

Propor que sua turma realize um telejornal 
sobre o Tema "Sustentabilidade". Dicas 
para realizar essa prova em rpc.com.br/
televisando

Enviar o vídeo do telejornal (que 
deve ter no máximo 3 minutos) 
pelo link abre.ai/gametelevisando. 

10/ago 50

PROVA MASTER 
 Só poderá participar dessa atividade o professor que tiver realizado a Prova Obrigatória e no mínimo 3 Provas Fixas. 

Para fins de premiação, essa prova é obrigatória!

Nº Prova 
Master Descrição Atividade Cumprida Prazo 

Final Pts

7 Indo além

Desenvolver uma atividade sobre o tema 
"coleta seletiva", envolvendo os 3 subte-
mas da Sustentabilidade: ambiental, social, 
econômico. Essa atividade deverá envolver 
os alunos,  pais, a escola e a comunidade. 
Dicas de como executar essa atividade em: 
rpc.com.br/televisando

Enviar no link abre.ai/gametele-
visando um resumo sobre como 
a atividade foi desenvolvida. 
Fotos, vídeos e depoimentos que 
comprovem o desenvolvimento 
do trabalho. Só receberá os 100 
pontos o professor que enviar 
os documentos comprobatórios, 
tiver envolvidos os 3 subtemas, os 
pais e a comunidade.

30/
ago 100

CATEGORIA PROFESSOR - GAME
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Avaliação

 » As provas para serem pontuadas deverão ser realizadas conforme as regras 
descritas na tabela de provas; 

 » Todas as provas serão pontuadas por única ação realizada, ou seja, caso o 
professor envie mais de uma atividade dentro da mesma prova, a mesma 
contará apenas como 1 (um) envio;

 » Vencerá 1 (um) professor por região de abrangência do projeto (Maringá, 
Londrina, Paranavaí, Ponta Grossa, Guarapuava, Foz do Iguaçu e Cascavel) 
que atender as regras e somar o maior número de pontos. 

Tem dúvida de qual cidade a sua região pertence? Acesse o site do projeto.

Professor, você já pode ir realizando as provas e enviar 
a comprovação da atividade para o link  

www.abre.ai/gametelevisando .

Fique atento aos prazos finais de envio das atividades!!!

Fique ligado em nossos canais de comunicação e na plataforma EAD, lá 
você encontrará dicas e informações valiosas sobre o Concurso Cultural.

Premiação

Categorias para alunos - serão premiados o aluno e o professor orientador 
do melhor trabalho de cada categoria em cada um dos municípios 
participantes.   

Prêmio aluno – Tablet

Prêmio Professor orientador – Kindle

Categoria Game – serão 7 professores premiados sendo 1 de cada região 
de abrangência do projeto.

Prêmio Professor Game - Smart TV 40”
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CRONOGRAMA 

Fique ligado no site do Televisando, em seu e-mail e whatsapp 
(quem estiver na lista de transmissão), por eles você ficará 

sempre bem informado sobre o projeto, etapas e dicas.

CRONOGRAMA TELEVISANDO 2019
Atividade Prazo
Lançamento nos municípios Março
Inscrição de professores Março e Abril
Lançamento on line 10 de abril às 13h30
Formação de professores Maio a Novembro
Exibição das reportagens 09, 10, 11 e 12 de abril
Concurso Cultural
Escolas enviam trabalhos para Secretaria de 
Educação

Até o dia 26 de Agosto

Secretaria de Educação envia para coordenação 
do concurso

Até o dia 30 de Agosto

Game (última atividade) Até 26 de Agosto
Avaliação dos trabalhos Setembro
Premiação De 10 de outubro a 04 

de novembro
Avaliação do projeto Maio e Setembro

20



BOM TRABALHO
O uso das mídias no espaço escolar vem ganhando destaque a cada dia. Por meio 
da Base Nacional Comum Curricular isso fica ainda mais evidente. A televisão, 
em especial, é a mídia a que os brasileiros têm mais acesso, 98% da população 
é impactada por ela diariamente.  Por isso, é preciso ter em mente que ao levar 
a TV para a sala de aula, você está levando muito mais que uma ferramenta 
tecnológica, está levando também um mundo de possibilidades.

Assim como um explorador, que procura traçar as rotas e conhecer as 
características do seu próximo desafio, para explorar esse mundo que a TV 
nos oferece nós também precisamos ter um planejamento efetivo e uma certa 
familiaridade com a mídia. Quanto mais conhecermos sobre a televisão, suas 
linguagens, conteúdos e formas de produção, mais proveitos podemos gerar no 
trabalho em classe. Qual será o resultado final? Alunos preparados para interagir 
com as diversas linguagens midiáticas, ao invés de serem apenas impactados 
por elas, críticos, com capacidade de análise a argumentação e “antenados” na 
realidade a sua volta, procurando soluções para os problemas enfrentados na 
comunidade.

Fique por dentro! Em nosso site, EAD, e redes sociais você encontra todas as 
informações e dicas que precisa para realizar um excelente trabalho com a mídia 
e alcançar o sucesso em sala de aula.

Bom trabalho!

Equipe Televisando
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EXPEDIENTE 
Rua Júlio Perneta, 526 – Mercês – Curitiba – CNPJ 04.955.882/0001-08 – 
Reg. OSCIP MJ 08.015.012.845/2002-61. 

Presidente: Guilherme Döring Cunha Pereira. 

Texto: Ana Gabriela Simões Borges, Luciane Casorillo Travain e Patrícia Nalevaiko 
de Paula

Dicas Pedagógicas: Patrícia Nalevaiko de Paula

Superintendente: Ana Gabriela Borges.

Projeto Gráfico e diagramação: Sintática Comunicação. 

Fotos: Divulgação/RPC. 

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) 3218-6441
Paranavaí (44) 3421-2737/ Ponta Grossa (42) 3219-6556.
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