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editorial 
olá, professor@! Seja muito bem-vindo ao televisando 2020! 

Se é o seu primeiro contato com o projeto, é uma alegria tê-

l@ conosco! Se você nos acompanha há mais tempo, é um prazer 

contar com a sua participação nesta 12ª edição! 

Temos muitas coisas legais para compartilhar nesse início de 

ano, e as novidades certamente te deixarão ainda mais motivado 

a participar do projeto. 

A primeira delas é que a partir de 2020, devido à grande 

aceitação dos municípios e atendendo a pedidos, estaremos 

presentes em todo o Paraná! Ampliamos nossa área de 

abrangência para que os 399 municípios possam ter acesso aos 

benefícios do projeto. Bacana, não é mesmo? 

A segunda diz respeito ao tema do ano. Importante ressaltar 

que, desde que o projeto nasceu em 2008, trabalhamos com 

temas atuais, relevantes e alinhados às diretrizes educacionais 

e ao currículo. E em 2020 não seria diferente. Você já percebeu 

como as opiniões estão cada vez mais polarizadas e os ânimos 

mais exaltados? Que as pessoas têm dificuldades em ouvir e 

serem ouvidas? Pois foi pensando na importância do diálogo 

e da comunicação como alicerces das relações interpessoais, e 

também ouvindo as sugestões dadas por vocês na avaliação de 

2019 que definimos como tema do ano: “Cultura do diálogo: 

falar, ouvir e discordar com respeito”. 

E as novidades não param por aí! 

O Guia Prático do Professor (GPP) traz diversas dicas para 

explorar o tema em sala de aula. E você terá a oportunidade de 

reconhecimento e muitos prêmios participando do nosso “Game” 

e também do “Concurso Cultural”, que traz uma nova categoria: 

a de telejornal! Agora, você poderá produzir um jornal com os 

estudantes ao mesmo tempo em que explora as competências 

da BNCC e o tema do ano.

Ufa! Quanta coisa, não é mesmo!? 

Neste ano queremos nos aproximar ainda mais de você, 

oferecendo um projeto que atenda suas expectativas e 

necessidades e ainda envolva os estudantes, suas famílias e toda 

a comunidade. Por isso, fique ligado!

Um ótimo ano para nós e mãos à obra!
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o projeto

O 
Televisando é um projeto de 
Comunicação e Educação da RPC 
que incentiva o uso da tV como 
recurso pedagógico, com objetivo 

de promover a reflexão sobre temas sociais 
relevantes e contribuir para a construção da 
cidadania e protagonismo de estudantes do 1º 
ao 5º ano de escolas públicas de todo o Paraná. 

É totalmente gratuito para os professores 

participantes e oferece: Metodologia inovadora, 

formação continuada à distância, materiais de 

apoio pedagógico, sugestões de atividades 

e de práticas para a sala de aula a partir das 

reportagens temáticas produzidas especialmente 

para projeto, reconhecimento e premiação 

para professores e alunos através do Concurso 

Cultural. 

Selos e Prêmio
Por promover e incentivar a preocupação social com os ODS somos reconhecidos 

anualmente com o Selo SeSi odS, iniciativa que valoriza empresas e projetos 

que atuam em prol de um mundo mais sustentável. Em 2019, além do selo, o 

Televisando recebeu também Menção Honrosa, por suas contribuições com a causa.  

E não paramos por aí! O Projeto recebeu também em 2019 o selo de tecnologia Social, da Fundação 

Banco do Brasil e em 2020 o selo  GaPMiL (Media information Literacy) da Organização das Nações 

Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco) por promover a dignidade e cidadania de 

pessoas por meio da “alfabetização midiática”, com uma proposta de “educomunicação”. E foi 

o grande vencedor da 13ª edição do Prêmio Ozires Silva de Empreendedorismo Sustentável na 

categoria Empreendedorismo Educacional.
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Como o projeto acontece?
O projeto acontece em 6 etapas. Na 

primeira, iniciamos toda uma mobilização com 

as Secretarias de Educação e professores para 

divulgar o projeto e incentivar as inscrições. 

Na segunda, enviamos por e-mail aos inscritos 

todos os materiais de apoio pedagógicos para 

que possam iniciar o trabalho com a TV em 

sala de aula. A terceira etapa é a exibição de 

reportagens No Meio Dia Paraná que depois 

são disponibilizadas no site do projeto para os 

professores baixarem e trabalharem com os 

alunos. A quarta etapa é o concurso cultural, 

fase em que os professores e alunos enviam o 

resultado de tudo que foi trabalhado em duas 

categorias super envolventes. A premiação é 

a etapa que reconhece e premia os melhores 

trabalhos desenvolvidos no concurso cultural. 

Na sexta etapa, são realizadas pesquisas para 

avaliar o projeto. No Guia televisando você 

confere as etapas em detalhes.

Como se inscrever? 
Podem participar professores do 1º ao 5º ano 

do ensino Fundamental de escolas públicas de 

qualquer município Paranaense, e profissionais 

da educação que estejam atuando em funções 

administrativas e pedagógicas nas Escolas, 

Secretarias ou Núcleos de Educação Municipais.

 A inscrição deve ser feita através do site do 

projeto: www.rpc.com.br/televisando até o dia 

30/04/2020.

Mobilização/
Inscrição

Concurso
Cultural

apoio
Pedagógico

Exibição de
reportagens

Avaliação

Premiação

←

← ←

←

←

←

http://bit.ly/3byhn4Y%20
http://www.rpc.com.br/televisando


5

beNeFÍCioS

O 
Televisando conta com uma equipe de educação dedicada a entender a realidade da 
escola pública e produzir materiais pedagógicos de qualidade, alinhados às diretrizes 
educacionais, à realidade da sala de aula e às tendências e inovações da área. É tudo 
que você, professor@, precisa para colocar em prática o projeto, sem deixar de lado o 

currículo e atendendo às mudanças propostas pela BNCC!

Confira alguns dos materiais aos quais você terá acesso:

Guia televisando - um material completo sobre o projeto, sua metodologia e 

como usar a TV como recurso pedagógico, com várias dicas e sugestões de 

aulas.

Guia Prático do Professor (GPP) televisando 2020 - um resumo que 

apresenta dicas especificas sobre como abordar a temática, categorias do 

concurso, tabela de provas do Game e cronograma.

reportagens especialmente produzidas para o Projeto, são a base para 

você levar a TV para a sala de aula de um jeito divertido e didático. Vão ao 

ar de 23 a 27 de março, no Meio dia Paraná, e depois serão disponibilizadas 

no site e habilitadas para você baixar e levar para sala de aula.

dicas Pedagógicas sobre as reportagens após a exibição das reportagens são 

produzidas dicas de como leva-las para a sala de aula, utilizando a metodologia 

exclusiva do Televisando.

Cursos ead a partir de abril os inscritos no projeto recebem 

acesso a cursos como A Escola do Século XXI, Ensinar e aprender 

com as tecnologias digitais, TV e suas possibilidades, Letramento 

Digital, Leitura crítica da mídia e muitos outros. São mais de 150 

horas de certificação por Universidades parceiras além de artigos 

e vídeos disponibilizados na Biblioteca.
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Você e sua turma também poderão participar de várias atividades! Confira:

Concurso Cultural
Oferece duas categorias super envolventes e 

alinhadas a proposta do Projeto. Uma delas é a 

categoria telejornal, que desenhamos seguindo 

a tendência do trabalho colaborativo e alinhado 

a metodologia e ao protagonismo que o projeto 

incentiva Nesta categoria o professor deve 

mediar com seus alunos a produção de uma 

edição de jornal televisivo e a turminha deve 

mostrar tudo o que aprendeu com o tema.

Confira os detalhes sobre a nova categoria 

no GPP televisando 2020. No próximo Boletim, 

daremos várias dicas de como desenvolver 

esta categoria e teremos um vídeo sobre os 

Bastidores da notícia. Fique de olho!

Game 
Categoria com provas e desafios que incentivam 

a leitura crítica da mídia, o protagonismo dos 

alunos, o ensinar através de uma nova metodologia,  

o envolvimento da família e da comunidade. 

Confira a tabela de provas e prazos no GPP 

televisando 2020, e no site.

Programa de Visitas
Tem curiosidade de conhecer os bastidores 

da rPC? Leve sua turma para conhecer o mundo 

mágico da televisão e tudo que acontece até a 

notícia chegar aí na sua casa. 

Agende sua visita a partir de março acessando 

o site do instituto GrPCoM. clicando aqui.

http://bit.ly/2uHwW9V
http://bit.ly/2uHwW9V
http://bit.ly/2uHwW9V
www.rpc.com.br/televisando
https://institutogrpcom.org.br/iniciativas/programa-de-visitas/
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tema 2020

T
odos os anos, escolhemos o tema do Televisando 
pensando nas necessidades das escolas, famílias e 
também da sociedade. O objetivo é levar para dentro 
da sala de aula discussões em torno de assuntos que 

desenvolvam a cidadania dos estudantes e aproximem escola 
e comunidade.

Este ano, o tema do Televisando é: Cultura do diálogo: 

Falar, ouvir e discodar com respeito, dessa forma, propomos 

que o diálogo seja o principal pilar nas relações interpessoais 

e convidamos você, professor (a), e sua turma a serem os 

nossos embaixadores, levando essa mensagem de respeito e 

empatia para as suas escolas, famílias e comunidades. Vamos 

juntos?

o que é Cultura do diálogo?
O termo “cultura” se refere a um conjunto de comportamentos, padrões e normas. Quando 

falamos em criar ou fortalecer uma “cultura do diálogo”, estamos nos referindo ao conjunto de 

ações que devem ser desenvolvidas buscando promover um ambiente de respeito e boa convivência 

dentro e fora da escola.

Acreditamos que para que uma Cultura do Diálogo se efetive, é necessário realizar um trabalho 

com três diferentes eixos: falar, ouvir e discordar com respeito. Vamos entender um pouco melhor 

cada um deles?

Falar – Dentro da nossa proposta, o eixo “falar” refere-se à importância 

de dar espaço para o aluno na sala de aula, tornando-o o protagonista de 

todo o processo, mas também implica em abordar a responsabilidade que 

acompanha a fala, conscientizando-o da ética que deve acompanhar essas 

ações.

ouvir – Muito escutamos durante o dia, mas será que realmente ouvimos? 

O eixo “ouvir” trata da empatia e do respeito que devemos ter diante da 

fala do outro, garantindo que ele tenha seu espaço na conversa. Ouvir, 

sem julgamentos e opiniões precipitadas pode não ser tão fácil, mas é um 

importante passo na construção de um ambiente melhor.

discordar com respeito – Conflitos são comuns, afinal somos diferentes 

e carregamos diferentes crenças e opiniões, mas se conduzidos com ética 

e respeito, os conflitos podem ser enriquecedores. Quando a criança fala, 

entendendo a responsabilidade sobre o que diz e ouve com empatia, 

discutir com respeito se torna uma tarefa muito mais fácil. Porém, vale a 

pena destacar que discutir vai muito além do debate de opiniões e está 

relacionado à forma como fundamentamos o nosso discurso e com a 

leitura crítica que fazemos sobre todas as informações recebidas.
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5 diCaS
Para LeVar a CuLtura do diÁLoGo Para SaLa 
de auLa

Promova rodas de conversa

Elas são muito importantes para que os alunos desenvolvam a expressão 
e tenham a oportunidade de desenvolver a escuta ativa. Caso a sua turma 
tenha dificuldade de esperar o momento de falar, utilize estratégias 
criativas, como propor que só pode falar naquele momento quem estiver 
segurando um microfone, ou outro item.

escute!

Você já ouviu falar que um exemplo vale mais que mil palavras, não é?! 
Neste caso não é diferente. Mostre para as crianças que está escutando e 
que presta atenção ao que elas dizem. Busque ser empático e entender 
o ponto de vista delas sobre as situações para só então responder. Dessa 
forma, além de fazer com que elas se sintam mais seguras, você se tornará 
a referência quando cobrar delas a escuta empática.

Aproveite-se dos pequenos conflitos

É normal que hajam brigas ou discussões no cotidiano de qualquer escola, 
que tal utilizar essas situações para levar os alunos a refletirem sobre 
seus comportamentos, por meio do diálogo? Aproveite essas situações 
corriqueiras para que as crianças percebam que conversar com o outro 
pode solucionar ou até mesmo evitar conflitos.

Promova debates

O debate é um ótimo exercício para aprimorar o diálogo. Proponha temas 
que interessem as crianças e divida a turma em equipes, de forma que cada 
equipe precise defender um ponto de vista diferente. Estipule perguntas 
e o tempo que cada uma terá para responder, assim como a existência de 
réplica e ao final, converse com todos sobre as experiências, buscando 
entender o que eles acharam mais difícil (convencer, manter a atenção, 
encontrar argumentos...). Utilize esses pontos para serem trabalhados 
com novas ações posteriormente.

Crie um espaço de fala

Além das rodas de conversa, é importante que as crianças tenham um 
espaço onde possam se comunicar com o restante da escola e com a 
comunidade. Criem jornais, murais ou até mesmo posts em redes sociais 
sobre os assuntos que eles vêm trabalhando, algo que achem interessante 
ou até mesmo algum novo tópico do conteúdo que será abordado. 
Lembre-se de garantir que todos tenham espaço de fala, mesmo que de 
diferentes formas.

Gostou do tema e quer saber mais? Então, não deixe de conferir o Guia Prático do Professor 

(GPP) e entender melhor o tema e cada um dos seus eixos.

%20http://bit.ly/2uHwW9V%0D
%20http://bit.ly/2uHwW9V%0D


9

teNdêNCiaS eduCaCioNaiS
Fique por dentro do que está rolando na Educação do 
Século XXi!

S
egundo o Dicio – Dicionário Online de Língua Portuguesa – Tendência é a disposição natural 

que leva algo ou alguém a se mover em direção a outra coisa ou pessoa; uma inclinação. Ou 

seja, tendência nada mais é que uma propensão a sair do lugar e começar a fazer diferente.

Pensando desta forma, as “tendências” educacionais que tanto ouvimos falar fazem muito mais sentido, por 
isso a importância de conhecê-las, experimentá-las e então decidir se adotamos e quando adotamos.

Hoje ouvimos falar muito em inteligência artificial, internet das coisas, flipped classrom, 

gamification, blended Learning, problem-based-learning... enfim, são dezenas, talvez centenas, 

de novos termos que à primeira vista conseguem fazer com que nós, professores, achemos que 

estamos ultrapassados, desatualizados e que nenhuma aula será boa o suficiente se não utilizar 

algum desses termos da moda em inglês.

A verdade é que quando paramos e analisamos com calma, percebemos que muitas dessas 

novas metodologias, que nem são tão novas assim e muitas vezes já tem grande relação com o que 

conhecemos, podem sim enriquecer a nossa prática e transformar a sala de aula em um lugar muito 

mais interessante para os alunos.

 Mas é preciso ter cuidado, nenhuma delas surtirá efeito se não soubermos com clareza quais 

são os nossos objetivos, como podemos atingi-los e de que forma saberemos se conseguimos de 

fato chegar até eles. 

Por isso, precisamos seguir alguns passos antes de sair por aí tentando se enquadrar nas novidades 

que “ouvimos falar”. O primeiro deles é estar aberto às mudanças. Entender as transformações que 

vem acontecendo, quem é esse novo aluno que chega até a escola e de que forma o nosso modelo 

educacional pode acolher essa criança, de forma que ela se sinta engajada, valorizada e desafiada. O 

segundo passo é ser curioso(a). Continuar estudando, se atualizando e buscar conhecer e desvendar 

o que são todos esses termos que tomam conta da escola. Por fim, o último passo é tentar. Depois 

de conhecer várias dessas metodologias ativas, é preciso experimentá-las. Pode ser que no início 

os alunos apresentem resistência  e depois adorem, pode ser que desde o começo de tudo certo 

e pode ser que de 10 tentativas, 8 sejam frustradas, mas é preciso tentar – e talvez até insistir um 

pouquinho – para descobrir qual delas se encaixa na sua prática e na sua realidade.

Nós sabemos que acompanhar as tendências não é fácil, mas como você pode perceber ao ler 

este artigo, é necessário. Nós queremos estar ao seu lado neste desafio, por isso lançamos uma 

série de artigos sobre Tendências e Inovação na Educação. São vários textos para discutir com 

você, educador, o que é aprendizagem significativa, como fica a avaliação nesse novo contexto, 

aprendizagem por pares, aprendizagem baseada em problemas, sala de aula invertida... Enfim, uma 

variedade de temas que estão em alta no meio educacional e que podem nos inspirar a sermos 

professores inovadores todos os dias.
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Você pode conferir todos eles na Biblioteca da Plataforma EAD.

O Televisando também está alinhado a essas tendências e utiliza a gamificação na categoria 

Game do concurso cultural do Projeto!

Mas o que é a Gamificação?
A gamificação é uma técnica que transforma em jogos situações que não são brincadeiras. 

A ideia é se utilizar dos preceitos que nos mantém engajados enquanto jogamos (como as fases, 

competição, ranking, pontuação ou premiação) para tornar as atividades e conteúdos mais atrativos. 

Esse conceito já é bem popular fora da sala de aula. Empresas vem se utilizando da Gamificação 

para fidelizar seus clientes, aumentar o rendimento dos funcionários e desta forma, melhorar seus 

resultados. Observando isso, alguns professores começaram a utilizar desses preceitos também na 

escola e conseguiram frutos surpreendentes, por isso, a metodologia ganhou tanto espaço.

Pode parecer complicado, mas gamificar um conteúdo ou um projeto não é nenhum bicho de 

sete cabeças e não se limita a introduzir jogos em uma aula ou utilizar computadores e internet. 

Na verdade, pode acontecer até mesmo sem o uso dos games e eletrônicos. O processo ocorre à 

medida que os processos de engajamento do jogo (fases, missões, pontos, evolução, recompensa, 

etc) são integrados à prática.

Quer um exemplo?
Em uma escola norte-americana,  o professor dividiu o currículo do ano todo em 20 níveis (as 

fases do vídeo-game) e cada aluno recebeu um avatar (personagem), que ficava exposto em um 

quadro de níveis da turma (ranking). À medida que os alunos aprendiam, podiam optar por resolver 

um exame (desafio, o “Chefão” dos jogos) e, caso tivessem um bom aproveitamento, poderiam 

mover seu boneco para o próximo nível do quadro, além de ganhar novos itens, como roupas ou 

chapéus, para personalizar seu personagem (recompensa). 

Caso o aluno não avançasse de nível, poderia retomar seus estudos e refazer a prova, quantas vezes 

quisesse e no momento em que se sentisse pronto, sem nenhum tipo de punição ou rebaixamento.

Esse talvez seja o principal benefício da Gamificação: a maneira como o erro é percebido e 

encarado pelo aluno, que consegue vê-lo de forma motivadora, pois recebe feedbacks constantes 

e rápidos e fica cada vez mais engajado em superar o desafio.

Os participantes do Televisando em 2019 sentiram a Gamificação na pele. Ficou curioso(a) para 

saber como funciona ou repetir a dose? Fique atento e confira mais informações no GPP televisando 

2020 e no site do Projeto.

Patrícia Nalevaiko de Paula

Equipe de Educação do Televisando

%20http://bit.ly/2uHwW9V
%20http://bit.ly/2uHwW9V
www.rpc.com.br/televisando
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www.facebook.com/televisando www.rpc.com.br/televisando

CroNoGraMa
Fique por dentro das datas das atividades do projeto e organize sua participação.

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 o dia 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

reSuLtadoS da edição de 2019 

A última edição do projeto foi um sucesso! Confira os principais resultados:

•	 4.565 professores inscritos

•	 483.890 pessoas impactadas

•	 97% dos professores ficaram satisfeitos com o projeto 

•	 98% dos professores consideram que os resultados do Televisando extrapolam a sala 
de aula e influenciam mudanças positivas na escola, na vida dos estudantes e familiares 
envolvidos. 

•	 74% dos pais foram envolvidos em alguma atividade do projeto

•	 81% dos pais perceberam mudanças positivas no comportamento dos filhos.

Agradecemos imensamente a participação de todos os professores! O Televisando é feito para 

vocês e por vocês. Contamos com a sua participação na edição de 2020! 

Canais de Comunicação 
Fique atento às informações do Televisando que são divulgadas em nossos canais de comunicação! 

A próxima edição do Boletim Televisando trará todas as informações sobre o Concurso Cultural, 

aguarde! 

www.facebook.com/televisando
www.rpc.com.br/televisando
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