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Tudo que você precisa 
para colocar o
Televisando 2020 em 
prática você encontra aqui



ÍNDICE INTERATIVO



INTRODUÇÃO

Olá, professor! 

Seja bem-vindo ao Televisando 2020!

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 a partir de agora o projeto foi aberto para participação 
de todos os professores do 1º ao 5º ano de escolas públicas do Paraná.

E a outra é que temos uma nova categoria no Concurso Cultural, que reconhecerá 
toda a turma e o professor, é a categoria Telejornal.

Essa e outras novidades você confere no decorrer do GPP Televisando 2020.
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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

Dentro da escola se encontram uma infinidade de culturas, religiões e mundos. 
Cada pessoa traz dentro da mala as próprias crenças e convicções, o que muitas 
vezes pode gerar conflitos. Por isso, o tema do Televisando 2020 é: Cultura do 
diálogo - Falar, ouvir e discordar com respeito, pois entendemos que o diálogo 
é o principal pilar nas relações interpessoais e a escola o lugar perfeito para 
que ele aconteça de forma crítica e ética. Dessa forma, queremos transformar 
você, professor (a), e seus alunos nos nossos embaixadores, levando essa 
mensagem de empatia e respeito para suas escolas, famílias e comunidades. 
Afinal é somente usando o poder da Educação e desenvolvendo o diálogo 
que conseguimos mudar realidades e propor verdadeiras transformações no 
nosso país.

Mas, o que é a “cultura” do diálogo?
Cultura é um conjunto de padrões de comportamento. Quando falamos em 
cultura do diálogo estamos propondo um processo educativo no qual se busca a 
boa convivência e o respeito ao próximo e seus valores por meio de um conjunto 
de ações, que refletem em novos comportamentos. 
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Em sala de aula, os alunos convivem com várias realidades distintas, e muitas 
vezes distantes do contexto do qual vieram, tornando esse o espaço perfeito 
para a troca e a compreensão, por isso ter espaço para falar é tão importante. 
Ensinar sobre a importância de ouvir é permitir que o outro possua espaço 
dentro da conversa. Entender a importância de discordar com respeito, faz com 
que outros mundos se abram e nossos alunos aumentem seu repertório cultural 
e aprendam a argumentar com fundamentos, entendendo que o debate deve 
ser de ideias e não pessoal. Esses três eixos trabalhados juntos (falar, ouvir e 
discordar), compõe a Cultura do Diálogo.

Vamos entender melhor cada um deles?
Falar: Precisamos nos comunicar o tempo todo, para isso, utilizamos diferentes 
formas de expressão, de acordo com o contexto onde estamos inseridos. Nunca 
antes, na história da humanidade, tivemos tanto espaço para falar e colocar as 
nossas opiniões, porém, todo poder carrega consigo responsabilidades. Nesse 
novo mundo, onde o real e online se misturam, talvez a emblemática fala do 
Pequeno Príncipe fosse: “: “Tu te tornas eternamente responsável por aquilo 
que fala, publica, compartilha...”

Nosso objetivo no eixo falar, é trabalhar a expressão dos estudantes para que se 
tornem protagonistas e produzam conteúdos que façam parte de sua realidade, 
mas sem esquecer da responsabilidade e da ética, que devem estar presentes 
durante todo esse processo. A ideia é fazer com que o aluno tenha uma 
participação no meio social, contribuindo com a escola, família e a comunidade 
em que está inserido e consequentemente, permitindo o diálogo com diversas 
realidades e temas. 

Ouvir: Como já dizia o velho provérbio chinês: “Carregamos dois ouvidos e 
apenas uma boca e devemos usá-los nesta mesma proporção.”  Se você parar 
para pensar, há muitos outros provérbios e ditados que falam sobre a importância 
de saber escutar. Não estamos afirmando que é uma tarefa fácil, mas sim um 
exercício. Ouvir o outro sem julgamentos é permitir que a nossa própria visão 
de mundo se enriqueça, com experiências e opiniões que divergem das nossas. 
Nosso conhecimento se amplia assim como as chances de agregar pessoas as 
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nossas vidas.  Nos comunicamos o tempo inteiro, mas poucas pessoas sabem, de 
fato, escutar. Saber escutar é fundamental para fortalecer conexões e crescer 
pessoal e profissionalmente, além disso é um exercício de empatia e respeito.

Discordar com Respeito: Somos diferentes e esta é a grande virtude da 
humanidade, afinal, já pensou em todas as grandes inovações que teríamos 
deixado de conhecer caso todos pensassem da mesma maneira?! Mas, o que 
fazer quando as diferenças se chocam e o conflito aparece?  A verdade é que se 
entendermos a responsabilidade que carregamos na nossa fala e conseguirmos 
ouvir o outro com atenção, estaremos preparados para discutir com respeito 
e perceber que o conflito de ideias não precisa se tornar um conflito entre 
pessoas. Discutir com respeito é um exercício, que implica estar aberto a 
escutar outros pontos de vista, procurar entendê-los, para só então colocar os 
seus. Além disso, diz respeito também a fundamentar suas ideias sabendo onde 
buscar dados e fatos de forma confiável, comparar informações, entender os 
meios por onde você se informa, realizando uma leitura crítica da mídia não 
apenas na própria opinião, aumentando o repertório cultural dos envolvidos e 
fortalecendo a Cultura do Diálogo.

Percebeu como a Cultura do Diálogo pode ser fortalecida com as ações 
realizadas na escola e contribuir com o ideal de formação de um aluno crítico 
e cidadão? Além disso, os três eixos que compõem a Cultura do Diálogo (falar, 
ouvir e discordar com respeito estão alinhados às questões abordadas na Base 
Nacional Comum Curricular (BNCC), tanto em suas 10 Competências Gerais, 
quanto em diversas habilidades propostas.

Você sabia? 

Em 2001, a Assembleia Geral das Nações Unidas declarou 21 de maio 
como o Dia Mundial para a Diversidade Cultural e para o Diálogo e 
o Desenvolvimento, para destacar a importância dos valores da paz e 
da solidariedade. É uma ocasião para promover a cultura e destacar a 
importância de sua diversidade, inclusão e mudança positiva. 
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E a BNCC? 

Entenda como o tema desse ano está alinhado às Competências Gerais da Base

A Base Nacional Comum Curricular (BNCC) já está em fase de implementação 
e muito tem se ouvido sobre ela nas formações pedagógicas realizadas nos 
municípios de todo o Brasil. O documento tem o objetivo de garantir a todos 
os estudantes brasileiros os mesmos direitos de aprendizagem, durante toda a 
Educação Básica. 

O tema do Televisando “Cultura do Diálogo – falar, ouvir e discordar com 
respeito” está alinhado à BNCC, ou seja, ao desenvolver o Projeto, você também 
já estará desenvolvendo em seus alunos várias das Competências e Habilidades 
estabelecidas no documento, principalmente as habilidades comunicativas (4, 
5 e 7) e as habilidades socioemocionais (6,8,9 e 10). 

Veja como:

Utilizar diferentes linguagens – verbal (oral ou visual-motora, como 
Libras, e escrita), corporal, visual, sonora e digital –, bem como 
conhecimentos das linguagens artística, matemática e científica, 
para se expressar e partilhar informações, experiências, ideias e 
sentimentos em diferentes contextos e produzir sentidos que levem 
ao entendimento mútuo.

4.

COMPETÊNCIAS 
COMUNICATIVAS:
As competências comunicativas presentes na BNCC são: 4 – Comunicação, 
5 – Cultura digital e 7 – argumentação. Todas elas tem uma relação muito direta 
com os três eixos do nosso tema (falar, ouvir e discordar com respeito). 

COMPETÊNCIA 4 – COMUNICAÇÃO
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5.
Compreender, utilizar e criar tecnologias digitais de informação e 
comunicação de forma crítica, significativa, reflexiva e ética nas 
diversas práticas sociais (incluindo as escolares) para se comunicar, 
acessar e disseminar informações, produzir conhecimentos, resolver 
problemas e exercer protagonismo e autoria na vida pessoal e 
coletiva.

Na competência número 4, sobre comunicação, a BNCC traz a importância de 
permitir que os alunos se expressem e que utilizem várias linguagens para isso, 
mas também trata do “entendimento mútuo”, ou seja, além de falar, é preciso 
que essa fala carregue sentido e que haja um interlocutor, alguém que esteja 
recebendo essa fala, assim, podemos perceber também o “ouvir”. 

Podem ser desenvolvidas rodas de conversa, apresentações, criação de vídeos... 
e uma infinidade de atividades onde o aluno é o principal ator e faz parte de 
todas as etapas do processo de aprendizagem.

COMPETÊNCIA 5 – CULTURA DIGITAL

Na competência número 5, que diz respeito à Cultura Digital, podemos explorar 
os recursos que permitem tanto o Ouvir quanto o Falar, mas atenção para um 
ponto destacado no texto: a ética. É importante perceber a responsabilidade 
que carregamos em cada fala e como isso pode afetar as pessoas impactadas 
ou envolvidas nesse discurso, por isso, utilizar as tecnologias para ter voz, sem 
esquecer da ética é fundamental. 

Os alunos podem utilizar as ferramentas disponíveis para criar podcasts 
dando sua opinião sobre determinado assunto, por exemplo, e depois trocar 
com o colega para escutar outra voz sobre o mesmo tema. Ao final, ambos 
podem sentar juntos e elencar os pontos comuns e diferentes dos discursos, 
afim de identificar as concordâncias e discordâncias com relação ao assunto, 
uma ótima oportunidade de trabalhar também o terceiro eixo: discordar 
com respeito, que se faz muito presente na competência geral número 7 do 
documento.
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COMPETÊNCIAS 
SOCIOEMOCIONAIS:
As competências 6 – trabalho e projeto de vida, 8 – autoconhecimento e 
autocuidado, 9 – empatia e cooperação e 10 – responsabilidade e cidadania 
também estão presentes no nosso tema.

COMPETÊNCIA 6 – TRABALHO E PROJETO DE VIDA

COMPETÊNCIA 7 – ARGUMENTAÇÃO

A Competência número 7, da argumentação, explora a importância de 
fundamentar sua opinião ao discutir um assunto. Este é um dos aspectos 
abordados também pelo pilar “discordar com respeito”, da nossa temática. O 
texto traz ainda a importância de se levar em consideração os direitos humanos, a 
consciência socioambiental, o consumo responsável e a ética, temas que podem 
ser abordados em sala de aula na busca pelo desenvolvimento da cidadania.

Você pode propor a realização de debates, fóruns e seminários, onde os alunos 
tenham a oportunidade de pesquisar dados concretos ao defender um tema 
específico. Para isso vale dividir a turma em equipes, ou até mesmo realizar a 
discussão com outras turmas.

7.
Argumentar com base em fatos, dados e informações confiáveis, 
para formular, negociar e defender ideias, pontos de vista e decisões 
comuns que respeitem e promovam os direitos humanos, a consciência 
socioambiental e o consumo responsável em âmbito local, regional 
e global, com posicionamento ético em relação ao cuidado de si 
mesmo, dos outros e do planeta.

6. Valorizar a diversidade de saberes e vivências culturais e apropriar-se 
de conhecimentos e experiências que lhe possibilitem entender as 
relações próprias do mundo do trabalho e fazer escolhas alinhadas 
ao exercício da cidadania e ao seu projeto de vida, com liberdade, 
autonomia, consciência crítica e responsabilidade.
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Muitos acreditam que essa é uma competência que deve ser trabalhada apenas 
durante o Ensino Médio, mas isso não é verdade. Ao tratar do mundo do 
trabalho e do projeto de vida, podemos falar das soft skills, habilidades que são 
cada vez mais exigidas no mundo do trabalho, como a comunicação (eixo falar), 
a empatia (eixo ouvir) e a cooperação (eixo discordar com respeito).

Para chegar lá, vocês podem realizar uma pesquisa, sobre as diversas profissões 
que existiam há 50 anos e hoje não existem mais, depois imaginar quais profissões 
podem surgir nos próximos 50 anos e então listar as habilidades necessárias 
para cada uma, relacionando-as à importância dos três eixos do tema.

COMPETÊNCIA 8 – AUTOCONHECIMENTO E AUTOCUIDADO

Reconhecer as próprias emoções e a dos outros são atitudes diretamente 
relacionadas a falar e ouvir. Quando eu falo, consigo organizar os pensamentos 
e entender melhor o que acontece dentro de mim, dessa forma entendo o 
que estou sentindo. Já ouvir, fazendo uma escuta realmente ativa, é essencial 
para entender o que o outro sente e desta forma saber como agir, levando os 
sentimentos do outro em conta.

Pode parecer complexo desenvolver uma competência como essa com 
crianças pequenas, mas podemos iniciar com atividades que busquem dar 
nome aos sentimentos, utilizando situações hipotéticas ou contos de fada, 
por exemplo. Além disso, saber aproveitar as situações que ocorrem no 
cotidiano para ensinar, também é uma ótima possibilidade. Você pode usar 
um desentendimento no recreio, por exemplo, para fazer com que os alunos 
entendam o que sentem, expliquem e nomeiem.

8. Conhecer-se, apreciar-se e cuidar de sua saúde física e 
emocional, compreendendo-se na diversidade humana e 
reconhecendo suas emoções e as dos outros, com autocrítica 
e capacidade para lidar com elas.
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COMPETÊNCIA 9 – EMPATIA E COOPERAÇÃO

Essa competência traz a importância do envolvimento com a comunidade e 
seus desafios, e novamente os três eixos podem ser abordados. O “falar” pode 

9. Exercitar a empatia, o diálogo, a resolução de conflitos e a 
cooperação, fazendo-se respeitar e promovendo o respeito ao 
outro e aos direitos humanos, com acolhimento e valorização 
da diversidade de indivíduos e de grupos sociais, seus saberes, 
identidades, culturas e potencialidades, sem preconceitos de 
qualquer natureza.

Empatia e cooperação estão intimamente ligadas, afinal, quando há um, é mais 
fácil de fazer com que haja o outro. O eixo ouvir, da Cultura do Diálogo, se faz 
muito presente nesta competência, afinal, para ter empatia, é preciso ouvir. 
E para se colocar no lugar do outro, é preciso que essa escuta seja sensível e 
atenta.

Até mesmo brincadeiras simples podem desenvolver a empatia e a cooperação. 
Criar uma história de forma conjunta, por exemplo, onde cada aluno constrói 
um trecho da narrativa é uma delas. Outra atividade que pode ser desenvolvida 
é a contação de histórias, acompanhada de uma discussão que problematize 
as situações e sentimentos trazidos pelos personagens ao final, assim como 
todos os jogos que tem o intuito de serem colaborativos.

COMPETÊNCIA 10 – RESPONSABILIDADE E CIDADANIA

10. Agir pessoal e coletivamente com autonomia, responsabilidade, 
flexibilidade, resiliência e determinação, tomando decisões 
com base em princípios éticos, democráticos, inclusivos, 
sustentáveis e solidários.
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Viu só?! Com o Televisando você trabalha temas de interesse 
social, atende às diretrizes da BNCC e se torna um(a) 
professor(a) cada vez mais inovador. Fique ligado! Nos próximos 
materiais você encontrará mais dicas práticas de como levar o 
tema e a BNCC para a sala de aula.

ser desenvolvido à medida que os alunos buscam conscientizar a comunidade ou 
a escola sobre a situação. O ouvir na busca dos problemas, onde os moradores 
e as famílias podem ser entrevistados para contar quais são seus desafios e o 
discordar com respeito, à medida que as crianças desejem reivindicar algo com 
as autoridades do município, por exemplo, e precisem se fundamentar para isso.

Vocês podem iniciar ouvindo a comunidade e quais são os maiores problemas 
enfrentados por eles, depois, agir criando uma campanha de conscientização 
sobre o tema e por fim, propor uma solução mais efetiva ao poder público, 
exercendo a responsabilidade e a cidadania em sua plenitude.
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EXIBIÇÃO REPORTAGENS
O jornalismo da RPC vai produzir 5 reportagens especiais sobre o tema “Cultura 
do Diálogo: falar, ouvir e discordar com respeito”, que irão ao ar nos dias 23, 24, 
25, 26 e 27 de março 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 estarão habilitadas para 
serem baixadas para você salvar em DVD ou pen-drive e levar pra sala de aula.

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 1º de abril a 30 de novembro. E os cursos são 
disponibilizados por turma.

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 
O concurso cultural possui duas categorias e é destinado exclusivamente para 
Professores e alunos matriculados do 1º ao 5º do Ensino Fundamental I, cujo 
professor esteja inscrito no Televisando, edição 2020. 

ATENÇÃO! Todo e qualquer material enviado pelos professores ao Instituto 
GRPCOM deverá ser totalmente isento de qualquer restrição relativa à 
divulgação na RPC, mídias sociais e materiais impressos do projeto. O professor 
será responsável por coletar e enviar autorização dos pais e/ou responsável legal 
para a divulgação dos materiais produzidos pelos seus alunos, quando solicitado.

O professor poderá participar das duas categorias do concurso. 

Categoria Telejornal – destinada a professores e alunos do 1º ao 
5º ano

Nessa categoria o professor deve produzir com seus alunos um Telejornal, onde 
os mesmos deverão demonstrar o que aprenderam com o tema.

A participação se dá com:

a. A produção de um Telejornal de no mínimo 3 e no máximo 5 minutos com 
20 segundos máximos de tolerância, para mais ou para menos. (jornais 
enviados que desobedeçam esse critério serão desclassificados); 

b. O vídeo deve abordar o aprendizado sobre o tema proposto pelo 
Televisando, Cultura do Diálogo: falar, ouvir e discordar com respeito, 
ficando a critério do professor e alunos, a  maneira como será 
apresentado;

c. Todos os alunos da Turma deverão participar do desenvolvimento do 
trabalho;
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d. Devem ser enviadas evidências do desenvolvimento do trabalho, por 
exemplo: foto da turma assistindo as reportagens, das conversas sobre o 
assunto, das reuniões de pauta, produção das reportagens, entrevistas, 
edição, apresentação do jornal,  enfim de todas as atividades que foram 
desenvolvidas para que chegasse ao trabalho final “Telejornal”.

e. O envio do telejornal e evidências se dará de forma on-line em link 
disponibilizado no site www.rpc.com.br/televisando;

f. Os Termos de Autorização do Uso de Imagem de todos os alunos da 
Turma participantes do projeto, do Professor e demais pessoas que 
aparecerem no vídeo, deverão ser enviados se e quando solicitado pelo 
Instituto GRPCOM. 

Critérios de avaliação 

a. Relação do roteiro do telejornal e do teor das reportagens nele contidas 
com o tema Cultura do Diálogo: falar, ouvir e discordar com respeito;

b. Clareza das evidências do desenvolvimento do trabalho;

c. Relevância da abordagem do tema pelos alunos;

d. Originalidade e criatividade;

e. Envolvimento da comunidade escolar;

f. Aprendizado dos alunos representado pelo telejornal;

g. Veiculação do telejornal para outras pessoas da escola ou da comunidade, 
via redes sociais e/ou momento realizado na escola.
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Categoria Game 

A categoria Game, 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 resolvemos trabalhar com a metodologia do projeto aliado ao tema 
em formato de Game para que o professor ensine seu conteúdo e participe do 
Concurso Cultural de uma maneira mais dinâmica e estimulante!

Atenção!

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

• 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 

Importante

 » Não existe pré seleção dos trabalhos pela escola. Todos os professores que 
desenvolverem o Telejornal podem enviar o trabalho diretamente pelo link 
disponibilizado no site: www.rpc.com.br/televisando

 » Só precisarão providenciar o Termo de Autorização do Uso de Imagem 
quando solicitado pelo Instituto GRPCOM. (o termo estará disponível no 
site www.rpc.com.br/televisando) 

 » Uma dica importante é pegar assinatura no Termo de Autorização de 
Imagem de pessoas que forem entrevistadas, ou participarem das atividades 
e não sejam alunos ou pais , no momento da atividade. (disponível no site  
www.rpc.com.br/televisando)

Para mais informações sobre o concurso, acesse o regulamento no site do 
projeto.
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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  abril a junho.  As provas Surpresas não 
serão obrigatórias, mas contarão pontos extras para os professores que as 
executarem.

Regras de participação

• Estar inscrito no projeto Televisando 2020, até o dia 30 de abril. (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 Instruções para  

Cumprimento da Prova Prazo Pontos

1

Inscrição 
no projeto 
Televisando 
2020

O professor deverá realizar sua 
inscrição pelo site: www.rpc.com.
br/televisando

1. Realize a inscrição pelo site:  
www.rpc.com.br/televisando  
2. Confira o e-mail de confirmação 
de inscrição que será enviado pela 
equipe do Instituto GRPCOM.

28/fev 
30/mar 
30/abrr

30 
20 
10

PROVAS FIXAS 
Leia atentamente as 5 provas sugeridas e realize pelo menos 3 provas para critério de premiação.  

Quanto mais provas você realizar, maior será a sua chance de ganhar!

Nº Provas Fixas Descrição Instruções para  
Cumprimento da Prova Prazo Pontos

2 Orientação aos 
familiares

Enviar um informativo ou 
realizar uma reunião com os pais 
ou responsáveis com o objetivo de 
explicar que a escola participa do 
Televisando e que o tema proposto 
pelo projeto é “Cultura do Diá-
logo: falar, ouvir e discordar com 
respeito”. Não esqueça de informar 
que a participação e a colaboração 
da família são essenciais para a 
realização das atividades.

1. Acesse o link disponibilizado no 
site: rpc.com.br/televisando;  
2. Envie no link:  
• A foto do informativo ou a foto da 
reunião;  
• Depoimento de algum familiar 
expondo sua opinião sobre o 
Televisando. O depoimento pode 
ser em forma de vídeo ou áudio.

Até 
10/05 10

3 TV em sala de 
aula

O Televisando incentiva o uso da 
televisão como recurso pedagó-
gico. Nesta prova, você deverá 
utilizar em sala de aula alguma 
reportagem produzida pela RPC 
para trabalhar o tema proposto: 
“Cultura do diálogo: falar, ouvir e 
discordar com respeito”, desenvol-
vendo habilidades e competências 
do currículo.

1. Acesse o link disponibilizado no 
site: rpc.com.br/televisando;  
2. Envie no link:  
•  O título da reportagem assistida;  
• Descrição de quais das 10 Com-
petências Gerais da BNCC foram 
trabalhadas em sala de aula. Por 
exemplo, se foi realizado um debate 
com a turma, foi desenvolvida a 
Competência nº 7 (argumentação) e 
a competência nº 4 (comunicação).  
• Uma foto da turma assistindo a 
reportagem.

Até 
20/05

Cada 
competência 

desenvol-
vida vale 15 

pontos. Você 
poderá desen-
volver até 03 
competências 

e acumular 
até 45 pontos 
com a prova.

4 TV em casa

Orientar seus alunos para assistirem 
um telejornal da RPC (Bom Dia 
Paraná, Meio Dia Paraná, Boa Noite 
Paraná ou Bom Dia sábado) com 
seus pais ou responsáveis. Pedir 
para os alunos gravarem um vídeo 
dizendo quais matérias chamaram 
a atenção e quais foram as con-
versas e debates que aconteceram 
durante ou após as reportagens.

1. Acesse o link disponibilizado no 
site: rpc.com.br/televisando;  
2. Envie no link:  
• Até 3 vídeos de alunos diferentes 
com um ou mais representantes da 
família contando como foi assistir o 
jornal em família.  
• Cada vídeo deverá ter no máximo 1 
minuto de duração e ser gravado na 
horizontal.

Até 
01/06

A atividade 
vale 15 

pontos por 
vídeo enviado, 
desde que os 
vídeos sejam 
gravados por 

diferentes 
alunos e seus 
respectivos 
familiares. 

Você poderá 
acumular até 
45 pontos.

PROVAS DO GAME

Professor(a), bem-vind@ ao Game! Para participar, realize a prova obrigatória (nº1). Para que você possa se programar, 
confira os prazos e as instruções para o cumprimento das provas fixas e da prova master durante o período do concurso. 
As atividades surpresa serão divulgadas na página do Televisando no Facebook e no site: www.rpc.com.br/televisando. Siga 
o Televisando nas redes sociais e esteja atento às publicações!
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5 Vamos refletir 
sobre

Escolha uma das reportagens 
produzidas pelo jornalismo da RPC 
para o tema do projeto: “Cultura 
do Diálogo: falar, ouvir e discordar 
com respeito” e complemente a 
reflexão com outros materiais que 
mostram pontos de vista diferentes 
sobre a mesma temática. Os outros 
materiais podem ser: matérias e 
reportagens de outras emissoras ou 
jornais (online ou impresso); vídeos 
retirados da internet; histórias em 
quadrinhos; tirinhas; charges e até 
mesmo fotografias ou músicas.

1. Acesse o link disponibilizado no 
site: rpc.com.br/televisando;  
2. Envie no link as evidências que 
estão listadas a seguir e que serão 
pontuadas de forma gradativa: • A 
descrição do que foi trabalhado em 
sala de aula (10 pontos);  
• Os links ou fotos dos materiais 
complementares utilizados: vídeos, 
matérias, reportagens, entre outros. 
Observação: se for utilizado apenas 
um material complementar (05 
pontos). Dois ou mais materiais 
complementares (10 pontos) 
• Fotos da turma realizando a 
atividade (10 pontos);  
• O depoimento de um aluno sobre 
a atividade que poderá ser escrito 
(05 pontos) ou em forma de áudio 
(05 pontos) ou vídeo (10 pontos).

Até 
15/06

A prova terá 
nota gra-

dativa, com 
pontuação 
de 10 até 

40 pontos, 
conforme as 
evidências 

apresentadas.

6 Aluno Protago-
nista

Participar da categoria do concurso 
cultural Telejornal.

1. Acesse o link disponibilizado no 
site: rpc.com.br/televisando;  
2. Envie no link: O Telejornal 
produzido pelos alunos de acordo 
com as orientações do regulamento. 
Ao enviar a prova você já pontuará 
e ainda terá a chance de concorrer 
à premiação da categoria Telejornal 
do concurso cultural.

Até 
05/07 50

PROVA MASTER 
 Você só poderá pontuar nessa atividade se tiver realizado no mínimo 3 Provas Fixas.

Nº Prova Master Descrição Instruções para Cumprimento da 
Prova

Prazo 
Final Pontos

7 Reconhecendo 
as emoções

Na BNCC, as Competências 
Gerais nº 8, 9 e 10, também são 
conhecidas como Competências 
socioemocionais, pois tratam da 
nossa relação com o outro, com a 
sociedade e com nossas próprias 
emoções e sentimentos. Que 
tal fazer uma atividade que visa 
desenvolver essas Competências? 
Trabalhe o tema do ano com as 
competências socioemocionais e 
envolva alunos, família, escola e 
comunidade. O foco principal será 
o Protagonismo do Aluno. Dicas de 
como executar essa atividade serão 
disponibilizadas em: rpc.com.br/
televisando

1. Acesse o link disponibilizado no 
site: rpc.com.br/televisando; 
2. Envie no link:  
• Um resumo da atividade desen-
volvida, dos envolvidos, impacto 
alcançado e resultados.  
• Fotos e vídeos.  
• Depoimentos em áudio ou vídeo 
que comprovem o desenvolvimento 
do trabalho.

05/jul

A prova 
terá nota 

gradativa, de 
acordo com o 
atendimento 
dos critérios. 
A pontuação 
será de 10 até 
100 pontos.
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Avaliação

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

 » Algumas provas preveem o envio de mais de uma atividade, sendo pontuadas 
pela quantidade de ações enviadas, desde que atendam as regras;

 » Vencerá 1 (um) professor por região de abrangência do projeto (Maringá, 
Londrina, Noroeste (Paranavaí), Ponta Grossa, Guarapuava, Foz do Iguaçu, 
Cascavel e Curitiba) 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/televisandogame2020 .

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

Categoria Telejornal - serão premiados 16 professores no total nessa 
categoria, sendo dois por região de cobertura da RPC.

Se você não sabe a qual região pertence o seu município, consulte no site 
www.rpc.com.br/televisando

Prêmio Professor  – Smart TV LED 40” 

Categoria Game – serão 8 professores premiados sendo 1 de cada região 
de abrangência do projeto.

Prêmio Professor - Smart TV 50”
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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 2020

Atividade Prazo

Lançamento online 03 de março

Inscrição de professores 10 de fevereiro a 30 de abril

Formação de professores Abril a novembro

Exibição das reportagens 23 a 27 março

Concurso Cultural

Postagem dos trabalhos (Telejornal) Até 05 de julho

Game (última atividade) Até 05 de julho

Avaliação dos trabalhos e Banca De 05 de julho até 03 de agosto

Divulgação vencedores no Meio Dia 
Paraná

Até 07 de agosto (Telejornal) e 
25/08 (Game)

Premiação Até 03 de setembro

Avaliação do projeto Julho
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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) 99103-5583
Curitiba: (41) 3340-7922  
Foz do Iguaçu: (45) 3520-4538  
Guarapuava: (45) 99103-5583 
Londrina: (43) 99161-4094  
Maringá: (44) 99111-2719  
Noroeste (Paranavaí): (44) 99152-2552  
Ponta Grossa: (42) 3219-6556
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www.facebook.com/Televisando

Instituto GRPCOM

institutogrpcom

rpc.com.br/televisando

https://www.facebook.com/Televisando
https://www.youtube.com/channel/UCT2j3zQhdhIrNBuve7pLSNQ
https://www.instagram.com/institutogrpcom/
https://redeglobo.globo.com/rpc/Televisando/
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