
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! 

Prova Obrigatória 

Nº Prova Obrigatória Descrição Instruções para Cumprimento da Prova Prazo  

Pontos  
A pontuação será 

variada, conforme o 
prazo de realização da 

inscrição. 

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 

30/mar 20 

30/abr 10 

ATENÇÃO! A COORDENAÇÃO DO CONCURSO DEFINE QUE:  
Visto que este ano teremos muitos professores novos no Projeto e que ainda não conhecem o processo e não tiveram contato com a informação dos 

pontos no Game a tempo, fica definido que todos os professores que se inscreverem no Televisando até o dia 30 de abril ganharão 30 pontos no Game, 
assim seremos justos com todos os participantes.  

 
            

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 

1. Acesse o link disponibilizado no site: 
rpc.com.br/televisando; 
 
2. Envie no link:  

Até 10/05 10 



Diálogo:  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. 

 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.  

3 TV em sala de aula  

O Televisando incentiva o uso da televisão como 
recurso pedagógico. 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”, desenvolvendo 
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 

Competências 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 
desenvolvida vale 15 
pontos. Você poderá 
desenvolver 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 
conversas 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. 

 
 
 



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 
gradativa, com   

pontuação de 10 até 
40 pontos, conforme 

as evidências 
apresentadas.  

6 Aluno Protagonista 
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 
desenvolvida, 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. 

 


