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Olá, professor(a)! 
Seja bem-vindo(a) ao Televisando 2022, um

projeto que vai te ajudar a deixar suas
aulas ainda mais dinâmicas, explorando o
potencial pedagógico da mídia TV na sala

de aula. Este guia contém todas as
informações essenciais sobre o Projeto,

portanto, salve este arquivo na nuvem ou
no seu dispositivo para tê-lo sempre à mão. 

Vem sintonizar com a gente?! 
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Aqui, você encontrará os seguintes
conteúdos: 

O que é o Televisando?
confira a nossa atuação e conheça os nossos objetivos e

metodologia 

04

Canais de comunicação
saiba o que fazer para receber todos os nossos recados

07

Formação 
conheça a Plataforma EaD e comece a estudar hoje

mesmo

09

Conexão Família - Escola
entenda como será a atuação do projeto em 2022

14

Reconhecimento
veja como vamos reconhecer o seu trabalho

17

Canais de informação e solução de dúvidas
confira todos os canais de atendimento que

disponibilizamos

22
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O Televisando é um projeto gratuito da RPC e do
Instituto GRPCOM que une a Mídia e a Educação ,
incentivando professores de escolas públicas do
Paraná, que atuam do 1º ao 5º ano, a utilizarem a TV
como recurso pedagógico. O seu grande objetivo é
enriquecer o processo ensino-aprendizagem,
promovendo a educação para cidadania e a
alfabetização midiática. Você sabia que, desde seu
lançamento em 2008 o Televisando já mobilizou
milhares de professores e estudantes, em centenas de
escolas paranaenses?  

O QUE É OO QUE É O  

E agora você faz parte desse grande projeto! 
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OS OBJETIVOS COM O TELEVISANDO SÃO: 
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Aproximar o currículo escolar da realidade dos

estudantes, utilizando conteúdos  da TV;

Envolver professores, alunos, famílias e

comunidade na discussão de temas relevantes,

para que exerçam a cidadania e o poder de

expressão; 

Apoiar professores e secretarias de educação em

seus desafios educacionais, oferendo formação,

conteúdos e materiais pedagógicos exclusivos.

Incentivar o uso da mídia TV e o trabalho

pedagógico com metodologias inovadoras; 

Incentivar a leitura crítica da mídia e o

protagonismo dos estudantes; 

Incentivar a participação da família no processo de

ensino/aprendizagem. 



PILARES DA
METODOLOGIA 

E para alcançar esses objetivos, nós desenvolvemos uma
metodologia baseada em três pilares: COM A MÍDIA, PELA
MÍDIA E PARA A MÍDIA. Veja a explicação e assista aos vídeos
complementares: 

06

Fique tranquilo, pois ensinamos e aprofundamos todo esse
conteúdo nos nossos cursos EAD! Inclusive, temos um curso que
fala exclusivamente sobre o potencial pedagógico da TV e traz
dicas valiosas de como aplicar o COM, PELA e PARA.  
Acompanhe nossos recados e fique sabendo em primeira mão
sobre o lançamento de novas turmas! 

Que leva a mídia para dentro de sala
de aula com o objetivo de introduzir ou
contextualizar um conteúdo, fazendo
com que, além de mais compreensível,
o assunto fique mais próximo da
realidade do estudante. 

COM A MÍDIA:
Educação

PELA MÍDIA: 
Que coloca o aluno no papel de
protagonista e produtor de conteúdo,
fazendo com que descubra qual meio
midiático satisfaz suas necessidades e
criando materiais com circulação
social. 

Educação

PARA A MÍDIA:
Para ler nas entrelinhas. Contempla o estudo
da mídia observando as especificidades de
cada meio, compreendendo a função de
cada tipo de mídia e quais são as estratégias
utilizadas por elas, além de ajudar os
estudantes a desenvolverem a habilidade de
identificar as linhas editoriais dos veículos e
analisar criticamente os conteúdos que
consomem.

Educação

https://vimeo.com/410766827/3cbaa4d6f1
https://vimeo.com/410766827/3cbaa4d6f1
https://vimeo.com/410768279/3480af1f6e
https://vimeo.com/410768279/3480af1f6e
https://vimeo.com/410768279/3480af1f6e
https://vimeo.com/410732780/2c1d293d1a
https://vimeo.com/410768279/3480af1f6e
https://vimeo.com/410732780/2c1d293d1a


Agora que você faz parte do Televisando, é essencial
que receba todos os nossos comunicados para que
não perca nada do que temos a te oferecer! Nós
utilizamos apenas dois canais de comunicação: 

CANAIS DE COMUNICAÇÃO  

WHATSAPP

Sabia que você pode receber comunicados,
novidades e dicas diretamente no seu celular? É só
adicionar o número do Televisando (45 3520-4538)
aos seus contatos e enviar uma mensagem pelo
Whats pedindo para entrar na nossa Lista de
Transmissão! Você pode fazer isso clicando AQUI
ou através do QRCode abaixo:
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CLIQUE  AQUI 

https://api.whatsapp.com/message/UBMNIYE7RZBIE1?autoload=1&app_absent=0
https://wa.me/message/UBMNIYE7RZBIE1
https://api.whatsapp.com/message/UBMNIYE7RZBIE1?autoload=1&app_absent=0
https://api.whatsapp.com/message/UBMNIYE7RZBIE1?autoload=1&app_absent=0
https://api.whatsapp.com/message/UBMNIYE7RZBIE1?autoload=1&app_absent=0
https://api.whatsapp.com/message/UBMNIYE7RZBIE1?autoload=1&app_absent=0


CLIQUE AQUI

É importante que você tenha informado um e-mail
válido durante a inscrição, para não perder as
informações do projeto, como a abertura e
encerramento dos cursos, por exemplo. Portanto,
se ainda não recebeu nenhum e-mail do
Televisando, verifique sua caixa de spam ou lixo
eletrônico e, caso não tenha recebido nada, entre
em contato com nossa equipe através do
WhatsApp! 

E-MAIL
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LEMBRETE

Que tal indicar um(a) amigo(a) professor(a)
para participar do Televisando também? 

Envie o link de inscrição para ele(a):

http://especiais.televisando.rpc.redeglobo.globo.com/inscricao/


Com o objetivo de oferecer formações que realmente  te
ajudem a compreender os diversos assuntos relacionados à
Educação, todos os cursos que oferecemos na nossa
plataforma são gratuitos, autoinstrucionais, dinâmicos e com
uma linguagem descomplicada. Além disso, teremos cursos
disponíveis de fevereiro a novembro. E ao final de cada curso
você poderá baixar um certificado emitido pela nossa
parceira, a Universidade Tuiuti do Paraná, que é credenciada
ao MEC.  

FORMAÇÃO  
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VEJA COMO É FÁCIL ACESSAR A PLATAFORMA EAD: 

IMPORTANTE: Se você tiver acabado de se inscrever e
não conseguir acessar a EaD, não se preocupe! O seu
acesso poderá ser liberado em até dois dias úteis.
Se passar esse prazo e o problema persistir, entre
em contato com a gente! 

ead.institutogrpcom.org.br/2021

 USÚARIO
seu CPF, sem pontos ou traços

SENHA
os 6 primeiros dígitos do seu CPF

http://ead.institutogrpcom.org.br/2021/


Abaixo você conhecerá o básico do que está
disponível na  plataforma. Se surgir alguma dúvida,

clique aqui e entre com contato por meio do suporte. 

AGORA VAMOS FAZER UM TOUR PELA EAD?

ASSIM QUE REALIZAR O LOGIN NA EAD, VOCÊ VERÁ A TELA
ABAIXO. CONFIRA O QUE VOCÊ ENCONTRA NO MENU BÁSICO:  

AGORA, ENTENDA CADA UMA DAS TRÊS ABAS À DIREITA:   
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http://ead.institutogrpcom.org.br/2021/mod/page/view.php?id=80


 POR FIM, ESSAS SÃO AS TRÊS ÚLTIMAS COISAS QUE
VOCÊ PRECISA SABER:  
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Dentro da EAD, clicando no botão vermelho “cursos”,
você terá acesso tanto aos “Cursos de Educação
IGRPCOM”, que estão disponíveis para todos os
interessados, quanto aos “Cursos Exclusivos Ler e
Pensar e Televisando”, que são exclusivos para você!
Por isso, aproveite para explorar ao máximo os nossos
conteúdos. 
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Lembrando que os nossos cursos são ofertados por
turmas, que ficam abertas durante 2 meses. Após esse
período a turma é encerrada e, caso você não tenha
concluído o curso, terá que aguardar uma nova turma
para recomeçar seus estudos. Nossa equipe está sempre
em busca de novidades para você. Veja o que estamos
preparando para este ano: 

PORTFÓLIO DE CURSOS

Avaliação, Planejamento e
Ação pedagógica: O que você
precisa saber para ensinar no

novo normal 

Desafios da Alfabetização 

Educando para Boas
Escolhas Online 

BNCC: As 10 Competências
Gerais na Prática 

Metodologias Ativas no
Ensino Híbrido 

Letramento Digital 

Metodologias Ativas - Novos
Caminhos 

Gerenciando Projetos 



Estamos sempre abertos para receber sugestões de
novos cursos e melhorias. Fique à vontade para entrar

em contato com nossa equipe e ajudar a deixar as
formações ainda melhores! 

Ensinar e Aprender com as
Tecnologias Digitais 

Como a era do infocalipse
afeta a escola 

A Escola do Século XXI 

Educação Midiática e a
BNCC – Educamidia 

Competências
Socioemocionais em
tempos de pandemia 

Explorando o potencial
pedagógico da TV 

Formação Ler e Pensar na
Prática 
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Imaginamos que sim! Isso porque o que é ensinado
na escola segue as diretrizes da Base Nacional
Comum Curricular (BNCC) que, por sua vez, leva
em consideração o contexto de mundo como norte
para criação das diretrizes. E já que o
conhecimento precisa ter sentido para o estudante,
fazendo parte do seu cotidiano, os conteúdos
informativos são excelentes para isso! 

Você já assistiu a uma reportagem na
RPC e pensou: “Essa matéria tem tudo
a ver com aquele conteúdo que eu vou
passar para a minha turma na semana

que vem”? 

CONEXÃO FAMÍLIA - ESCOLA  
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Além disso, esses conteúdos também trazem
ilustrações, recursos e elementos visuais que
deixam qualquer assunto mais fácil de entender. 
Imagina que legal seria se a gente preparasse
uma série de “pautas pedagógicas” para você
trabalhar temas importantes com os seus
alunos, por meio de notícias?! E se, além de
pautas pedagógicas, você pudesse ter acesso a
“pautas educativas” para incentivar a discussão
sobre esses temas com as famílias dos alunos? 
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POIS É EXATAMENTE ISSO QUE O TELEVISANDO VAI
TE PROPORCIONAR!  



De abril a setembro, vamos disponibilizar, uma vez
por mês, discussões sobre os Temas
Contemporâneos Transversais da BNCC, e dentro
de cada tema, daremos dicas de como trabalhar o
conteúdo em sala de aula, além de sugestões para
as famílias terem momentos de discussão com as
crianças. Todas as dicas terão como base um
conteúdo jornalístico da RPC e as diretrizes 
 estabelecidas pela BNCC. Nosso objetivo aqui é
proporcionar uma Conexão entre Família e Escola,
por meio da discussão sobre esses temas tão
relevantes. 

Ficou curioso(a) pra saber o que vamos trabalhar
em cada mês?

 
Então confira o nosso cronograma

CLICANDO AQUI
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http://especiais.televisando.rpc.redeglobo.globo.com/espaco-familia-e-escola/


Dentro das “pautas pedagógicas” (aquelas dicas
que são voltadas para o professor) vamos
incentivar o protagonismo dos alunos, por meio da
da criação de notícias/reportagens escolares. O
jornal escolar é uma excelente forma de trabalhar
a oralidade, escrita, expressão corporal e
criticidade dos alunos. Imagina que inovador será
você trabalhar um tema com a sua turma e depois
incentivá-los a criar uma reportagem sobre o
assunto, entrevistando moradores, escolhendo
quem vai gravar, editar e apresentar o material?
Temos certeza que isso vai movimentar a escola e
trazer muita diversão e conhecimento para a
turma! 

RECONHECIMENTO 
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E aí você deve estar se perguntando: "Mas o que
tudo isso tem a ver com reconhecimento?" para
reconhecer o trabalho realizado por vocês,
teremos um espaço exclusivo no nosso site: o
“Televisando TV”, que vai concentrar as
reportagens realizadas por professores! Dessa
forma, além de dar visibilidade para o trabalho
dos professores, o espaço será uma fonte de
inspiração e motivação para outros docentes.
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VEJA OS CRITÉRIOS PARA TER A SUA REPORTAGEM
PUBLICADA NO "TELEVISANDO TV": 

Deve ter no máximo 5 minutos Tempo do vídeo 20

20

20

20

20

Qualidade das
imagens 

Clareza e
objetividade: 

Criatividade na
elaboração do
jornal: 

Evidenciar o
protagonismo dos
alunos: 

Os arquivos deverão estar em boa
qualidade, permitindo entender com
facilidade a mensagem transmitida  

O vídeo deverá passar a mensagem de
forma clara, utilizando as ferramentas

do jornalismo para tornar o vídeo
dinâmico e objetivo. 

O vídeo deverá ser criativo na forma de
apresentação e edição. a Criação de

cenário e caracterização dos alunos são
exemplos de como inovar nesse critério. 

É importante que os alunos sejam os
protagonistas da atividade, buscando

solucionar um problema da
comunidade, ouvindo as partes para

trazer uma notícia e entender todos os
lados dos fatos. 

CRITÉRIOPESO EXPLICAÇÃO 
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IMPORTANTE: 

Os vídeos devem ser enviados pelo link:
https://bit.ly/telejornais2022

O professor deverá anexar os termos
de autorização de uso de imagem dos

alunos que aparecerem no vídeo 
(Clique aqui para baixar); 

o vídeo deverá ser criativo na forma de
apresentação e edição. a Criação de

cenário e caracterização dos alunos são
exemplos de como inovar nesse critério. 

 

O vídeo deverá ter uma pontuação
mínima de 60 pontos nos critérios

acima, para ter sua publicação
aprovada!
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https://bit.ly/telejornais2022
https://drive.google.com/drive/folders/1M36FjYjQAF_kTTuBaC3vNYSEoCpZ1mwA?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1M36FjYjQAF_kTTuBaC3vNYSEoCpZ1mwA?usp=sharing


Visibilidade do professor na programação da RPC; 

Reportagem especial no Jornalismo da RPC; 

Brinde para toda a turma envolvida na reportagem; 

Camiseta, certificado e troféu para o professor. 

1

2

3

4

As 3 melhores reportagens do "Televisando
TV" ao longo do ano também ganharão:
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O link para o envio das reportagens ficará no ar de
abril a setembro e o reconhecimento será em
outubro. Mas não se preocupe: nós daremos mais
informações sobre isso no seu e-mail e WhatsApp.
Não fique de fora dessa! 
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Chegamos ao fim do guia, mas a sua trajetória com o
Televisando em 2022 está só começando e será
enriquecedora! No entanto, sabemos que algumas
dúvidas poderão surgir no decorrer do caminho, então
salve os contatos abaixo: 

CANAIS DE INFORMAÇÃO E SOLUÇÃO DE DÚVIDAS 

PLATAFORMA EAD

TELEVISANDO 

eadigrpcom@grpcom.com.br 

televisando@grpcom.com.br 

*apenas para assuntos sobre a EAD

Televisando 

http://especiais.televisando.rpc.redeglobo.globo.
com/ 

(45) 35204538 

*apenas para assuntos gerais do Televisando,
dúvidas sobre o projeto, etc.

mailto:eadigrpcom@grpcom.com.br
mailto:televisando@grpcom.com.br
mailto:televisando@grpcom.com.br
https://www.facebook.com/Televisando
https://www.facebook.com/Televisando
http://especiais.televisando.rpc.redeglobo.globo.com/
http://especiais.televisando.rpc.redeglobo.globo.com/
https://api.whatsapp.com/message/UBMNIYE7RZBIE1?autoload=1&app_absent=0
https://api.whatsapp.com/message/UBMNIYE7RZBIE1?autoload=1&app_absent=0
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Conheça também os canais do Instituto GRPCOM:

Você sabia que também temos um canal no
Youtube? Corre lá pra dar uma espiadinha e se
inscrever: 

https://www.youtube.com/c/InstitutoGRPCOM 

@institutogrpcom

Instituto Grpcom

 https://institutogrpcom.org.br/

https://www.youtube.com/c/InstitutoGRPCOM
https://www.youtube.com/c/InstitutoGRPCOM
https://instagram.com/institutogrpcom
https://www.facebook.com/InstitutoGrpcom/
https://institutogrpcom.org.br/
https://institutogrpcom.org.br/



