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Em 2018 o Televisando completa 10 anos de existência! E para uma 
edição especial, uma temática encantadora, abrangente e necessária: 

Ética – vamos juntos fazer um mundo melhor?

10 anos de 
Televisando!
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Editorial
Programa de Visitas à RPC: mais 
um benefício do Televisando
Professores que participam do projeto, têm  
prioridade no agendamento

Que tal conhecer os bastidores da notícia, desde a concepção da pauta, 
até a reportagem final? O Programa de Visitas é mais um benefício para 
as escolas que participam do Televisando, que têm prioridade no agenda-
mento em todas as emissoras da RPC espalhadas pelo Paraná.

Durante as visitas, alunos e professores percorrem os departamentos e 
têm a oportunidade de conhecer o funcionamento da Engenharia de TV, 
Programação e os Estúdios. 

A experiência ainda possibilita conversas com os profissionais da área, 
como repórteres, apresentadores, produtores e editores.

Fique atento ao desligamento do sinal analógico
Em novembro de 2018, mais 127 cidades paranaenses terão o sinal desligado.

É isso mesmo, o Paraná está se preparando para o desligamento do sinal 
analógico em todo o estado. Quem não se antecipar e deixar para a última 
hora, correrá o risco de ficar sem assistir TV!

Em 31 de janeiro deste ano, 27 cidades do Paraná já tiveram o sinal desli-
gado, incluindo a capital Curitiba. A próxima etapa será o desligamento 
de mais 127 munícipios na região Norte e Noroeste, que irá ocorrer no dia 
31 de novembro. 

Os paranaenses que não quiserem ficar sem ver TV, devem realizar a mu-
dança para o sinal digital até lá. E para orientar os telespectadores, a RPC 
preparou vários materiais e um site com todas as informações necessárias.

O que fazer
A transição é fácil de ser feita! Basta ter um conversor digital ou uma TV 
com conversor integrado, cabo coaxial e antena UHF. Depois da instalação, 
é preciso realizar a busca de canais. Quando tudo estiver sintonizado, é 
só curtir a qualidade de som e imagem, sem correr o risco de perder seu 
programa favorito. 

Então, não deixe para a última hora!  
Mude já para o digital.

Uma década!

Temos vários motivos para 
comemorar! Afinal, 10 anos de 
Televisando, percorrendo escolas, 
falando com professores, firman-
do parcerias com Secretarias de 
Educação, Instituições de Ensino 
Superior e conseguindo exce-
lentes resultados, é realmente 
motivo para celebrar! 

Mas o caminho não foi fácil para 
chegar até aqui. São muitos os 
desafios para fazer acontecer 
um projeto social em nosso país. 
Mas a boa notícia é que em meio 
às dificuldades, sempre pudemos 
enxergar um belíssimo trabalho 
dos professores, que foram os 
protagonistas das conquistas 
do Televisando. E assim, com a 
atuação de vocês, o Televisando 
se consolidou e hoje podemos 
dizer que estamos no caminho 
certo!

E nesta edição especial comemo-
rativa, trouxemos uma temática 
polêmica, desafiadora, urgente e 
necessária: “Ética - vamos juntos 
fazer um mundo melhor?”. Justa-
mente para selar esta década de 
trabalho e dedicação ao projeto.

Aproveitamos para agradecer a 
todos vocês da comunidade esco-
lar, que estiveram conosco, plan-
tando a semente da cidadania, 
da consciência, da democracia e 
somando esforços para fortalecer 
a educação no nosso Paraná! 
Muito obrigado professor!

Equipe Televisando

28/11/2018
31/01/2018

Agendamento

Para solicitar uma visita, basta acessar 

o link abre.ai/programadevisitas e 

preencher o formulário, que a equipe do 

Instituto GRPCOM entrará em contato.

Saiba mais em
https://redeglobo.globo.com/
rpc/TV-Digital-RPC

Mapa do desligamento analógico
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O MUNDO MUDOU,
A ESCOLA TAMBÉM

Vivemos um período de grandes transformações na socie-
dade e, consequentemente, de transformações na edu-
cação. Os alunos querem ter mais autonomia e mais voz, 
aprendem com mais velocidade e por outros meios fora da 
escola, como por exemplo a televisão e a internet. E nós 
professores nos vemos muitas vezes sem respostas para 
tantas dúvidas, e sem tempo para absorver a quantidade 
de informação que circula por aí. 

Se fala em ensino híbrido, educação 3.0, sala de aula inver-
tida, internet das coisas, gamificação e outras metodolo-
gias e inovações tecnológicas, que sequer ouvimos falar ou 
sabemos do que se trata. A sensação é de não conseguir 
acompanhar o ritmo, os avanços e de estar ficando para 
trás, o que pode causar um certo desânimo, ansiedade até 
nos abater. 

É..., ser professor no século XXI está sendo mais desafiador 
do que poderíamos imaginar. Mas já ouviu aquele ditado 
popular que diz “vai, e se der medo vai com medo mesmo”? 
Pois é, cedo ou tarde teremos que dar ouvidos a ele. Não há 
outra opção e não há tempo para nostalgia. Não adianta 
lamentar os “bons tempos” em que os alunos ficavam quie-
tos e enfileirados na sala de aula, que as famílias participa-
vam mais da vida dos estudantes, e que um livro, um giz, 
um quadro e uma aula expositiva eram suficientes, pois 
como já falamos, o mundo mudou e a escola também. 

Essas mudanças nos fazem rever os papeis que exerce-
mos na escola até o momento, e nos convidam o tem-
po todo a mergulhar no novo. E se pensarmos bem, por 
que não? Nós da equipe do Televisando acreditamos que 
novos talentos podem ser despertados em nós mesmos 
e também nos estudantes, se ousarmos fazer diferente.  

E para fazer diferente não é preciso reinventar a roda, 
lançar mão de diversos aparatos tecnológicos e romper 
com tudo que aprendemos até aqui. Basta reconhecer a 
necessidade da mudança, estar aberto ao novo, conhecer 
possibilidades e metodologias de ensino, e, desta forma, ir 
fazendo pequenas mudanças no cotidiano escolar, geran-
do mais autonomia para os estudantes e preparando-os 
para a vida e para esse novo mundo que nos cerca. 

No livro “Comunicação Ubíqua” a autora Lúcia Santaella diz 
que para que as mudanças aconteçam de fato, precisamos 
de 3 coisas: força nos braços, atenção no olhar e desejo no 
coração. Nós da equipe Televisando concordamos com a 
autora, e queremos encerrar esse texto com um convite 
especial a você, professor: que tal se abrir ao novo e fazer 
algo diferente neste ano? 

Ana Gabriela Simões Borges
Superintendente do Instituto GRPCOM

Pedagoga Responsável pelo projeto Televisando 
Doutoranda em Educação pela Universidade Federal do Paraná

NÃO ADIANTA LAMENTAR OS “BONS TEMPOS” 
EM QUE OS ALUNOS FICAVAM QUIETOS E 

ENFILEIRADOS NA SALA DE AULA, QUE AS 
FAMÍLIAS PARTICIPAVAM MAIS DA VIDA DOS 
ESTUDANTES, E QUE UM LIVRO, UM GIZ, UM 

QUADRO E UMA AULA EXPOSITIVA ERAM 
SUFICIENTES, POIS COMO JÁ FALAMOS, O 
MUNDO MUDOU E A ESCOLA TAMBÉM.



edição 09

4

Desde 2008 o Televisando vem construindo pontes entre 
professores e alunos, estruturadas por uma metodolo-
gia dinâmica, interativa, que permite ao educando en-
sinar qualquer disciplina, utilizando a TV como recurso 
pedagógico.

Nesses 10 anos, o projeto presenciou relatos incríveis de 
histórias fascinantes que aconteceram dentre os muros 
das escolas. Cases de sucesso, mostraram a reflexão sobre 
os temas apresentados e o desenvolvimento de um sen-
so crítico mais apurado na comunidade escolar. Tudo isso 
mostra que o Televisando vem cumprindo o seu papel, de 
formar cidadãos conscientes e agentes de transformação.

Como tudo começou
A RPC e o Instituto GRPCOM sonhavam com um projeto 
transformador, que trouxesse para as salas de aula, uma 
metodologia dinâmica e atrativa para os alunos e levasse 

as crianças a pensar criticamente sobre diversos assuntos. 
Um projeto que estimulasse o protagonismo dos estudan-
tes de todo o Paraná e que contribuísse também com a 
formação dos professores.

Foi no Município de Foz do Iguaçu, onde aconteceu a pri-
meira edição do Televisando, que na época recebia o nome 
de “Televisando o Futuro”. Ele foi idealizado por uma ex-co-
laboradora da RPC, Denise Alves dos Santos, que depois de 
concluir seus estudos sobre mídia e educação na França, 
voltou para o Brasil com a vontade de implementar um 
projeto de televisão e educação.

A ex-colaboradora criou então uma consultoria em pro-
jetos organizacionais, a Arca, e em 2007 cedeu os direitos 
do projeto para a RPC, que adaptou o escopo para tornar 
viável a sua aplicação. Lançou em 2008 em Foz do Iguaçu, 
incialmente como um piloto, com o intuito de posterior-
mente ser replicado em outras cidades.

2008 2009 2010 2011 2012

Projeto piloto 
lançado 

inicialmente em 
Foz do Iguaçu.

O sucesso do Televisando 
levou a adesão de 

mais dois Municípios: 
Londrina e Toledo.

Participação de 10 
cidades do estado.

Uma nova 
logomarca é criada 

numa fase de grande 
expansão do projeto

O sucesso do 
Televisando se propaga 

e ao todo são 39 
cidades participantes.

O Televisando é 10
Projeto completa uma década de existência, contribuindo 

para o desenvolvimento da Educação no Paraná

Temática: Família 
na Escola

Temática:  
Valores

Temática: Escolha 
Consciente, Escolha 

Inteligente

Temática: Meio 
Ambiente

Temática:  
A cultura da paz
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2013 2014 2015 2016 2017

Uma temática 
abrangente, marcou 

a edição 2013 por 
discutir questões 

sociais relevantes.

Criação de um 
mascote para o 
Televisando: o 

Léo. Um menino 
estudioso e ligado 

às tecnologias, 
para uma maior 

aproximação com 
os alunos.

Nova logomarca é criada, em 
um momento de mudança 
da marca RPC e a presença 

do mascote, para uma maior 
identificação com o público 
infantil. Uma temática para 
despertar a conscientização 
para o uso das tecnologias 

com moderação.

Lançada uma edição 
cujo objetivo foi 

valorizar a cultura 
paranaense, através 
da temática “Nossa 
Terra, nossa gente”.

Com a temática “Viver 
bem, que mal tem?”, a 
edição revelou muitos 
cases de sucesso, com 
mudanças de hábitos 

na comunidade 
escolar.

Expansão do projeto
Os bons resultados do Televisando em Foz, motiva-
ram a ampliação para outros Municípios. Em 2009, 
as cidades de Londrina e Toledo foram beneficiadas.

A partir de 2010, o aumento foi de três para dez mu-
nicípios. Na edição de 2011, contou com o acréscimo 
de mais 12 cidades. Deu tão certo, que hoje o projeto 
está em todo o estado, atendendo 40 Municípios.

Números
Em 2017 foram quase 380 mil pessoas impactadas 
com o Televisando, entre alunos e seus familiares, 
professores, equipe pedagógica e Secretarias de 
Educação. Participaram 41 municípios e 689 escolas.
O Concurso Cultural teve uma participação expres-
siva: Cerca de 125 mil alunos no projeto e 35 mil tra-
balhos produzidos para o Televisando.

A pesquisa de satisfação realizada anualmente com 
os professores envolvidos no projeto, também re-
velou excelentes números: 96% dos respondentes 
disseram que estão satisfeitos com o Televisando e 
100% concordam que a RPC é uma empresa com-
prometida com a Educação.

Participação desde a 
1a edição
Foi em 2008, na primeira edição 
do projeto, que a professora Janete  
Terezinha Schmitz, na época di-
retora da Escola Municipal João 
Adão, de Foz do Iguaçu, participou pela 1ª vez do  
Televisando e desde então não quis mais parar. 
Participou de todas as edições!

Janete lembra que na época, a escola passava por 
um momento delicado, com um histórico de vio-
lência e indisciplina. Mesmo diante de vários de-
safios, os professores toparam participar e toda 
comunidade escolar se envolveu intensamente 
no projeto: professores, alunos, até os funcioná-
rios. Todo esse envolvimento e dedicação, resul-
tou na premiação. “A escola foi premiada naquele ano e o 
prêmio foi muito motivador e ajudou a modificar aquele 
cenário”, ressaltou a professora.

Segundo ela, o Televisando é um projeto extremamente 
motivador, pois estimula o professor a trabalhar os con-
teúdos com mais ênfase, pois os temas são relevantes e 
devem ser discutidos em sala de aula. 

Temática: 
Cidadania: 

Direitos e Deveres

Temática: 
Pluralidade 

Cultural

Temática: Uso 
consciente das 

Tecnologias

Temática: Nossa 
Terra, Nossa 

Gente

Temática: Viver 
bem, que mal 

tem?

Professora Janete: 
“Participei de todas as 

edições do Televisando!”
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Ética: Vamos juntos fazer 
um mundo melhor?

E para uma edição especial, uma temática encantadora, abrangente e necessária.

Com a escolha do tema “Ética”, o Televisando mais 
uma vez assume o compromisso de propor aos pro-

fessores, alunos e comunidade em geral, a reflexão so-
bre conduta, valores e princípios que regem a nossa socie-
dade e são responsáveis pelos resultados e pelo mundo que 
temos hoje. Mais do que garantir a reflexão, o projeto quer 
promover mudanças de atitudes, para a construção de um 
mundo cada vez melhor, que começa pela ação de cada um.

A temática prevê a abordagem de dois subtemas: Cidadania 
e Comportamento.

A ética era um tema transversal do currículo na década de 
90. Justamente por perpassar diversas disciplinas que de 
alguma forma trabalham as relações entre as pessoas, a 
vida em sociedade e as relações com o meio ambiente. 

Sugestões de abordagens por disciplina:

• História e Geografia – Guerras, poder, colonização, 
modelos econômicos, criação das leis

• Língua Portuguesa – norma culta, diferentes culturas 
e formas de falar. 

• Ciências – preservação da natureza e da vida, testes 
em animais, clones, respeito ao corpo, preconceito 
com doenças 

• Educação Física – a questão da competição, do ganhar 
a qualquer custo, do respeito ao adversário no esporte

• Ensino Religioso – princípios e valores
• Artes – A expressão do tema por meio do teatro e das 

artes visuais (gravura, desenho, foto, cinema e tv.

Como o projeto acontece

O Televisando é um projeto de Educomunicação, que colo-
ca a força da TV a serviço da comunidade escolar.

Através das reportagens especiais temáticas, alunos e pro-
fessores são levados a refletir criticamente sobre temas so-
ciais relevantes, que contribuem para o desenvolvimento 
do protagonismo e cidadania.

O projeto disponibiliza ao público participante, ferramen-
tas de apoio para que o professor consiga extrair ao máxi-
mo o potencial pedagógico da televisão e das reportagens 
especiais que a RPC produz especialmente para o projeto. 
Também apresentamos diversas dicas de como adaptar o 
currículo escolar à temática do ano e divulgamos isso em 
nossos boletins, site, redes sociais e encontros presenciais. 
Tudo isso é feito para trazer soluções e metodologias que 
dinamizem as aulas, deixando-as ainda mais atrativas e os 
alunos mais motivados.

Etapas do projeto

1. Lançamento: O projeto tem início com o lançamen-
to nos municípios participantes, onde a temática 
anual é apresentada aos professores e/ou equipes 
pedagógicas.

2. Capacitação: A partir da inscrição no projeto, o pro-
fessor recebe login e senha de acesso à plataforma 
EAD exclusiva, com cursos certificados pela Univer-
sidade Tuiuti do Paraná e um material com todas as 
orientações: o Kit Digital Televisando.

3. Reportagens Especiais: Jornalismo da RPC produz 
e exibe reportagens temáticas, que são enviadas em 
DVD para as escolas participantes.

4. Concurso Cultural: É o momento de produção dos 
trabalhos de professores e estudantes. As categorias 
são: Ilustração (para alunos do 1º ao 3º ano), História 
em Quadrinhos (para alunos de 4º e 5º ano) e Prática 
Pedagógica (para professores).

5. Ação Faça Parte: Ação de incentivo ao desenvolvi-
mento de práticas pedagógicas na escola. As ações 
enviadas podem ganhar visibilidade nos canais do Te-
levisando e de quebra levar um lindo brinde do projeto.

6. Premiação: Revelação dos ganhadores e entrega dos 
prêmios aos vencedores do Concurso Cultural.

7. Avaliação: Participantes respondem pesquisa enviada 
pela nossa equipe e ajudam a melhorar continuamen-
te o projeto.

Tema: Ética - Vamos juntos 
fazer um mundo melhor?

Subtema 1
Cidadania

Subtema 2
Comportamento

• Política
• Corrupção
• Democracia
• Convivência  

pacífica
• Valor à vida
• Responsabilidade 

social e ambiental

• Respeito
• Justiça
• Tolerância
• Diálogo
• O “ jeitinho” brasileiro
• Honestidade
• Disciplina
• Compromisso
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Cursos com carga mínima de 20 horas
Para atender aos municípios que exigem uma quan-
tidade mínima de horas na certificação, para ser 
utilizada na progressão de carreira, teremos várias 
opções de cursos com carga horária de 20 horas.

Vídeo dicas
Para esta edição, a Plataforma EAD também irá 
disponibilizar outros conteúdos educacionais que 
não são necessariamente cursos. Podem ser ar-
tigos, vídeos e dicas interessantes para trabalhar 
com o Televisando.

Turmas fechadas para cada curso
A Plataforma EAD do Televisando será organizada 
em turmas para cada curso. Agora, os professores 
se inscrevem nos cursos que desejam e terão um 
período específico para finalizar cada curso.

Kit Digital
Cada professor que se inscrever no projeto, recebe-
rá o Kit Digital Televisando. O material trará todas 
as informações sobre como trabalhar com o pro-
jeto, orientações para Planos de Aula e o Boletim 
Televisando virtual.

Como participar
Podem participar professores dos 40 municípios que 
integram o projeto no Paraná, que atuam em tur-
mas do 1º ao 5º ano das escolas públicas municipais.

Para participar, basta realizar a sua inscrição pelo 
site do projeto: rpc.com.br/televisando.

Cronograma
Datas Atividades

Março Lançamento nos municípios participantes

Abril Exibição das reportagens (3, 5, 10 e 12/4)

Maio Início dos cursos na plataforma EAD

Abril a 

Julho

Período para o professor desenvolver o 

projeto em sala de aula e os trabalhos para o 

Concurso Cultural

Agosto Envio dos trabalhos para o Concurso 

Cultural

Agosto e 

Setembro

Avaliação dos trabalhos do Concurso 

Cultural

Outubro Premiação

www.facebook.com/InstitutoGrpcom

www.twitter.com/institutogrpcom

institutogrpcom

rpc.com.br/televisando

Novidades para 2018

Canais de Comunicação
Fique atento às informações do Televisando que são divulgadas 
em nossos canais de comunicação! Acesse as páginas do Insti-
tuto Grpcom no Facebook, Twitter, Instagram e Youtube. E não 
deixe de frequentemente visitar o site do Televisando!
A próxima edição do Boletim Televisando, trará todas as infor-
mações sobre o Concurso Cultural, aguarde!

Boletim on-line
Você pediu e nós atendemos: o Boletim Televisando 2018 será mais sus-
tentável e exclusivamente digital. Estará disponível no site em formato 
de revista e pode ser folheado virtualmente. 

Calendário das Reportagens
As reportagens do Televisando serão veiculadas no mês de abril - no 
Paraná TV, 1ª edição, nos seguintes dias: 3, 5, 10 e 12/04. Serão duas 
reportagens divulgadas por semana, que possibilitará que os DVDs 
cheguem às escolas rapidamente.

Ação Faça Parte
Para incentivar os professores a desenvolve-
rem práticas pedagógicas com o Televisando, 
em 2018 teremos mais uma edição da Ação 
Faça Parte, porém desta vez, haverá duas 
ações ao longo do ano: para escolas e pro-
fessores. 

A Ação consiste no envio de práticas pedagó-
gicas que tenham sido motivadas pelo Televisando, e na 
valorização e reconhecimentos das mesmas por meio 
da entrega de brindes para os participantes. Fique aten-
to à comunicação pelo site, e-mail e redes sociais. Em 
breve divulgaremos os critérios de participação.



www.facebook.com/InstitutoGrpcom

www.twitter.com/institutogrpcom

institutogrpcom

rpc.com.br/televisando
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