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Este foi um ano de alegrias para o Televisando! Ape-
sar de um cenário turbulento no plano econômico e 
político nacional, o projeto teve excelentes resulta-
dos e vários motivos para comemorar, com muitos 
recordes e altos índices de adesão!

Com uma temática que agradou as equipes peda-
gógicas, tivemos o maior número de professores 
inscritos desde o lançamento do projeto em 2008; 
e também o maior número de trabalhos enviados 
para o concurso cultural, além de um aumento de 
escolas participantes.

“Nossa terra, nossa gente” estimulou a valorização 
do nosso estado e possibilitou que alunos, professo-
res e comunidade escolar conhecessem mais sobre 
o Paraná, mostrando as belezas de nossa terra, os 
valores do nosso povo e fortalecendo a pertença e 
o interesse pela nossa história, economia e cultura. 

E para valorizar todos que participaram e se envol-
veram de forma tão intensa e reconhecer o traba-
lho desenvolvido em sala de aula ao longo do ano, 
trouxemos esta edição especial. Nestas páginas 
será possível vivenciar um pouco da alegria e dos 
frutos colhidos pelos professores que trabalharam 
despertando a criticidade, estimulando a produção 
artística, literária e levando a refl exão para as salas 
de aula.

Boa leitura!

Equipe Televisando

Editorial

Quer fi car por dentro de tudo 
o que acontece no Televisando?

Curta a página do Instituto Grpcom no 
Facebook. Lá você encontra fotos, inúmeras 
práticas pedagógicas enviadas por professores 
de todo o estado, notícias, artigos sobre 
educação e muito mais!

Acesse: facebook.com/InstitutoGrpcom

Contagem regressiva 

Professor, você tem até o dia 30 de novembro 
para fi nalizar os cursos disponíveis na Plataforma 
EAD do Televisando. São 138 horas de certifi cação, 
distribuídas em 8 cursos on-line. Os certifi cados são 
emitidos pela Universidade Tuiuti do Paraná, válidos 
para progressão de carreira.

Importante: Não deixe de salvar ou imprimir o 
certifi cado logo após a conclusão de cada curso.

Ação Faça Parte

Uma das inovações do Televisando 2016 foi a “Ação 
Faça Parte”. Para participar e ganhar um kit exclu-
sivo do projeto, bastava enviar por e-mail um relato 
de uma prática pedagógica desenvolvida ao longo 
do ano. Foi um sucesso: em apenas 30 dias, recebe-
mos 78 práticas! 

Além de nos permitir perceber melhor os resultados 
do projeto, a ação incentivou vários professores a 
participar do Concurso Cultural. Um bom exemplo 
foi o da professora Graciele Rambo, de Marechal 
Cândido Rondon. Quando ela começou a escrever o 
relato, decidiu aprofundar-se nos detalhes – e o que 
era para ser apenas uma síntese, se transformou 
em um trabalho para o concurso cultural, na cate-
goria Prática Pedagógica. E não é que no fi m ela foi 
uma das três premiadas do Paraná? 

Parabéns a todos os que fazem parte deste projeto!!
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Pesquisa de Satisfação

A Pesquisa de Satisfação é a última etapa que deve ser 
cumprida pelos públicos diretamente envolvidos no 
Televisando. Em 2016, 1.100 pessoas responderam ao 
questionário. Veja como foi a avaliação: 

• Cursos aprovados: 84% avaliam os cursos como 
“Bom e Excelentes”.

• Satisfação: 96% dos respondentes consideram-
se satisfeitos ou muito satisfeitos com o projeto.

• Concurso Cultural: 95% dos professores 
consideram o concurso cultural Bom ou 
Excelente.

• Transformação: 95% dos professores afi rmam 
que os resultados do Televisando extrapolam 
a sala de aula e infl uenciam mudanças na vida 
social e familiar dos estudantes envolvidos. 

• Inovação: 78% dos professores participam do 
projeto por considerarem inovador, que incentiva 
e reconhece práticas pedagógicas com as mídias.

• RPC e a educação: 99% acreditam que a RPC é 
uma empresa comprometida com a qualidade da 
educação e com o desenvolvimento humano.

Pesquisa e números mostram o avanço do projeto em 2016

Um ano de 
recordes para 
o Televisando

Se 2015 já havia sido um ano excelente para o Televisando, 
em 2016 o projeto se superou, atingindo as melhores mar-
cas de engajamento de professores e escolas desde sua 
criação, em 2008. No total foram 5.096 professores, de 
812 escolas, impactando mais de 157 mil estudantes nas 
41 cidades paranaenses atendidas pelo projeto.   

As 28 reportagens especiais produzidas exclusivamente 
para o Televisando sob a temática “Nossa Terra, Nossa 
Gente” foram envolventes e levaram a comunidade esco-
lar a viajar pelo Paraná e conhecer lugares incríveis e his-
tórias fascinantes. De brinde, o Televisando ainda disponi-
bilizou no DVD entregue às escolas, mais 38 reportagens 
extras sobre o estado, produzidas para os programas 
Plug, Caminhos do Campo e Meu Paraná.

Todo esse estímulo resultou em 3.156 trabalhos envia-
dos para o concurso cultural. Das escolas cadastradas no 
projeto, 54% participaram. O destaque foi para a catego-
ria Prática Pedagógica, com 157 relatos de professores, o 
maior número da história do Televisando. Parceiras na cor-
reção dos trabalhos, nove instituições de ensino superior 
envolveram 335 alunos dos cursos de Pedagogia, Letras e 
Artes Visuais – todos capacitados para realizar a avaliação 
seguindo os mesmos parâmetros em todo o estado.

Capacitação

Um dos eixos principais do Televisando é a formação de pro-
fessores. Diante disso, o projeto disponibilizou às escolas in-
teressadas doze ofi cinas presenciais intituladas “TV na práti-
ca”, com abordagem sobre os pilares da Educomunicação e 
a aplicação prática da mídia em sala de aula; além dos oito 
cursos na plataforma EAD, sendo dois novos: “Dramatiza-
ção da Notícia” e “Leitura Crítica da Mídia”.

Para a professora Andrea Pinesso, de Umuarama, con-
cluinte do curso “Dramatização da Notícia”, a capacita-
ção trouxe informações coerentes com as Diretrizes Cur-
riculares Nacionais da disciplina de Artes, que incorpora 
o teatro como eixo a ser trabalhado nas escolas. “O cur-
so foi maravilhoso, totalmente de acordo com a minha 
concepção de como deve ser o trabalho com o teatro na 
escola”, ressaltou.

Evolução do projeto

Práticas 
Pedagógicas

2014 2015 2016

Trabalhos 
Concurso 

Cultural

Professores 
Matriculados

4303

72

4272

103

5096

1572110

2632
3156
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VENCEDOR ESTADUAL

Vencedores 2016
Regional Cascavel

Nesta e nas próximas páginas deste Boletim, você conhecerá os vencedores de todo o estado e os 
principais destaques das sete regionais participantes do Televisando. Confi ra!

Ilustrador: Nataly Vitoria 
Maciel Verissimo e 

professora Lucilene Oenning 
(EM André Luiz da Silva 
Prestes – Cafelândia)

Ilustrador: Milena de 
Lara Louback e professora 
Raquely Ringenberg  (EM 

Bento Munhoz da Rocha Neto 
– Marechal Cândido Rondon)

Ilustrador: Ana Laura 
Lopes de Souza Barbosa e 
professora Marcia Regina 
Kaminski (EM Aloys João 

Mann – Cascavel)

Ilustrador: Valter dos 
Santos Fernandes e 
professora Luciane 

Cristine Donin Meneghel 
Morandi  (EM Celino Rocha 

de Araújo – Palotina)

Ilustrador: Kauã Riquelmi 
Nunes da Silva e professora 

Letícia Nepomuceno 
da Silva (EM Sebastião 

Camarini - Guaíra)

Ilustrador: Ana Clara 
Pellens Galante e 
professora Marisa 

Hillebrand Gado (EM 
Duque de Caxias – Toledo)

História em Quadrinhos: 
Kawany Isabelly Dallo 

Capelin e professora Lucineia 
Rosa da Silva Alberton (EM 
André Luiz da Silva Prestes)

História em Quadrinhos: 
Rafael Vilson Gonçalves 

Kuntz Junior e professora 
Delfi na de Fatima Abdala Ilha 

(EM Waldomiro Liessem - 
Marechal Cândido Rondon)

História em Quadrinhos: 
Laiz Morinigo Zaro e 

professora Jane da Rosa 
(representada) (EM Aloys 
João Mann – Cascavel)

História em Quadrinhos: 
Melissa Yasmim Oliveira do 
Nascimento e professora 
Adilis Maria Orlandin  (EM 

Vale Verde - Palotina)

História em Quadrinhos: 
Daniela Gomes Schmidt e 

professora Adriana Azevedo 
da Luz (EM Sebastião 

Camarini - Guaíra)

História em Quadrinhos: 
Katia Tamires Deimling 

e professora Rosana 
Fernandes Barreiros Leandro 
(EM Princesa Isabel - Toledo)

Com um relato utilizando os três pilares 
da Educomunicação (com, pela e para), 
a professora Graciele Grenzel foi uma das 
vencedoras do estado na categoria Prá-
tica Pedagógica. Ela trabalhou o tema 
“Dengue” com os alunos do 2º ano, da Es-
cola Municipal Bento Munhoz da Rocha. 
O objetivo principal foi encontrar uma 
solução para a erradicação do mosquito 
Aedes aegypti.

Graciele envolveu não só os alunos, como 
também suas famílias e a Secretaria Mu-
nicipal de Saúde, além de impactar pes-
soas de fora do ambiente escolar. O tra-

balho interdisciplinar foi fi nalizado com 
a criação de um jornal falado elaborado 
pelos próprios alunos, o “Telejornal Benti-
nho”, contendo entrevistas com produto-
res rurais.

A professora salienta que o desenvolvi-
mento da Prática Pedagógica para o Tele-
visando possibilitou inúmeras vivências, o 
que gerou um trabalho diferenciado e lúdi-
co. “Foi muito bom levar a mídia para sala 
de aula e ver os alunos desempenhando a 
função de repórteres e apresentadores de 
um telejornal, que contribuiu no processo 
de ensino e aprendizagem”, ressaltou.

Prática pedagógica de Marechal Cândido Rondon é uma das três melhores do estado

Vencedora Estadual – Prática Pedagógica:  
Graciele Grenzel (EM Bento Munhoz da Rocha 

- Marechal Cândido Rondon)
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Regional Foz do Iguaçu

Ilustrador: Thais de 
Camargo e professora Arlete 

Turmina Beal (EM Nossa 
Senhora da Salete – Dois 

Vizinhos)

Ilustrador: Wesley Braz 
Innocencio e professora 
Eliane Sauthier (EM Vila 

Verde – Pato Branco)

Ilustrador: Laura Dalberto 
Santolin e professora 

Aparecida Angelini Corrêa 
(EM Osvaldo Cruz – Foz 

do Iguaçu)

Ilustrador: Amanda de 
Moura Correa e professora 

Daianne Priscila Abatti  (EM 
Semírames de Barros Braga 

– Medianeira)

Ilustrador: Gabriely Carvalho 
Antonio e professora Simone 

Fernandes de Oliveira (EM 
Guilherme Blick – Santo 

Antônio do Sudoeste)

Ilustrador: Pablo Cesar 
Borba e professor Daniel 

Pereira da Silva (EM 
Epitácio Pessoa – Missal)

Ilustrador: Mayara Gabriela 
de Oliveira Galeano e 

professora Eliete Franco de 
Souza (EM Olímpio Spricigo 
– Santa Terezinha de Itaipu)

História em Quadrinhos: 
Humberto Manoel Nogueira 
da Rosa Borges e professora 
Susane Borges  (EM Jardim 
da Colina – Dois Vizinhos)

História em Quadrinhos: 
Izadora Silva Padilha e 

professora Adriane Facin  (EM 
Juvenal Cardoso – Pato Branco)

História em Quadrinhos: 
Thayssa Teixeira Stankievicz 
e professora Luciene Lemes 
Alves (EM Professora Suzana 

Moraes Balen – Foz do Iguaçu)

História em Quadrinhos: 
Julia Eduarda Gamla Batista 

e professora Elisângela 
Mayer Rosso (EM Plinio 
Tourinho – Medianeira)

História em Quadrinhos: 
Vitor Hugo Dellani e 

professora Elisabete Blick 
Bronovski (EM Augusto Ortega 
– Santo Antônio do Sudoeste)

História em Quadrinhos: 
Julia Piano Junges e 

professora Adriana Vogel  
(EM Novo Milênio – Missal)

História em Quadrinhos: 
Iasmin Bampi e professora 
Lourdes Benedet Moro (EM 
Nossa Senhora do Carmo – 
Santa Terezinha de Itaipu)

Vencedores 2016

O projeto recebeu 
inúmeros dese-
nhos das Catara-
tas do Iguaçu e de 
outros pontos tu-
rísticos da cidade 
de Foz do Iguaçu. 
Foi uma oportu-
nidade para mui-
tas crianças que 
nunca saíram dos 
limites de seus 
municípios conhecerem lugares 
que, mesmo próximos (dentro do 
Paraná), são distantes da realida-
de de algumas famílias. 

A professora Paula Morgana, de 
Astorga, teve esta experiência 
com seus alunos: “As crianças 
viajaram sem sair do lugar, fi -
caram admiradas com lugares, 
pessoas e culturas que não ima-
ginavam existir”, conta. Para 
ela, a TV facilitou o processo de 
aprendizagem. “Durante a exi-
bição das reportagens, de tão 
encantadas, elas não conver-
savam, prestavam atenção em 
cada detalhe do que assistiam”.

Foz do Iguaçu foi o cenário 
de muitos trabalhos enviados 

para o Concurso Cultural
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Regional Guarapuava
Vencedores 2016

Ilustrador: Danyella de 
Souza Bonfi m e professora 
Verônica Aparecida Mayer 

Portella (EM Irene Guimarães 
Pupo – Guarapuava)

Ilustrador: Alessandra 
Gabriela de Lima e professora 
Cristiane Feliz Fernandes (EM 

do Campo Carlota Portugal 
Berardi – Pitanga)

Ilustrador: Ana Júlia 
Hur e professora Patrícia 

Cristina Rodrigues Costa (EM 
Francisco Stroparo – Irati)

Ilustrador: Vitor Tabaka 
e professora Neusa 

Eliana Wollmann Tabaka 
(EM Cel. David Carneiro 

– União da Vitória)

Ilustrador: Carlos Gabriel 
Oliveira de Siqueira e 

professora Célia Kondas 
Gauloski (EM Nossa 

Senhora da Glória – Pinhão)

História em Quadrinhos: 
Janaína Paecheki e 

professora Carla Cristiane 
Horst (EM do Campo Sofi a 

Horst – Guarapuava)

História em Quadrinhos: 
Amanda Cristina Marcondes 

e professora Carina 
Aparecida Stadler (EM José 

Bittencourt – Pitanga)

História em Quadrinhos: 
Camily Gaspar e professora 

Eliane Maneira (EM 
Mercedes Braga – Irati)

História em Quadrinhos: Paula 
Kamily Gomes e professora 

Salete Aparecida Woginski de 
Ramos (EM Professora Judith 

Goss de Lima – União da Vitória)

História em Quadrinhos: 
Rafaela Aparecida de Freitas 
e professora Josmara Kitcki 

dos Santos (EM Santa 
Terezinha – Pinhão)

Na região de Guarapuava, onde as Araucárias 
são parte da paisagem e a produção do pinhão 
chega a responder por 30% do faturamento 
anual de alguns agricultores, os alunos 
puderam entender e conhecer mais de perto 
a importância desses símbolos paranaenses, 
que mesmo presentes no cenário, ainda 
eram desconhecidos por alguns. 

Para a professora Cristiane Feliz Fernandes, 
da Escola Municipal do Campo Carlota 
Portugal Berardi, da cidade de Pitanga, o 
Televisando trouxe um novo olhar para o 
que as crianças já conheciam, trazendo a 
identifi cação, valorização e o sentimento de 
pertencimento.

Na região de Guarapuava, alunos refletiram 
sobre símbolos que não eram notados

Na região de Guarapuava, onde as Araucárias 
são parte da paisagem e a produção do pinhão 
chega a responder por 30% do faturamento 
anual de alguns agricultores, os alunos 
puderam entender e conhecer mais de perto 
a importância desses símbolos paranaenses, 
que mesmo presentes no cenário, ainda 
eram desconhecidos por alguns. 

Para a professora Cristiane Feliz Fernandes, 
da Escola Municipal do Campo Carlota 
Portugal Berardi, da cidade de Pitanga, o 
Televisando trouxe um novo olhar para o 
que as crianças já conheciam, trazendo a 
identifi cação, valorização e o sentimento de 
pertencimento.

“Os alunos assistiram as reportagens 
e embora muito do que foi mostrado 
já fi zesse parte do cotidiano, nunca 
tinham reparado, percebido. Vi que o 
projeto trouxe a refl exão, a descoberta 
de culturas e lugares que fazem parte 
da nossa realidade, que passavam 
despercebidos por eles”, relata. 

Os trabalhos enviados para o 
concurso cultural mostraram um 
conhecimento aprofundado sobre a 
rota dos tropeiros, a cultura de beber o 
chimarrão, além de muitas produções 
sobre as Araucárias, Gralha azul e o 
pinhão.
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Ilustrador: Isadora Almeida 
Caetano e professora 

Joenice Bettanin Dias (EM 
Maria Carmelita Vilela 
Magalhães – Londrina)

Ilustrador: Brayan Dias 
Teixeira e professora 

Débora Cicarelli Cuani (EM 
Vitorino Gomes Henriques 

– Cornélio Procópio)

Ilustrador: Luan 
Henrique Siqueira Dias 
e professora Vanessa 

Balsan Dias (EM Parigot 
de Souza – Rolândia)

Ilustrador: Luisa Sofi a 
Leonel de Almeida 

Grosskoph e professora 
Maria Luiza Marchi de 
Gouvêa (EM Antônio de 

Moraes Barros – Arapongas)

Ilustrador: Vitor Manoel 
Prudente da Silva e 

professora Regina Capucho 
Lemos (EM Ercílio Custódio 
– Santo Antônio da Platina)

Ilustrador: Wendy 
Moreira Guedes e 
professora Kettlin 
Storm (EM Pedro 
Tkotz – Cambé)

História em Quadrinhos: 
Sara Ribeiro Araújo e 

professora Amanda Cristina 
da Costa Tavares (EM 

Juiz Luiz Fernando Araújo 
Pereira – Apucarana)

História em Quadrinhos: 
Rayssa Beatriz Manoel Pasco 
e professora Eleucilene Alicio 
de Paula (EM Professora Nair 

Auzi Cordeiro – Londrina)

História em Quadrinhos: 
Italo Henrique Manoel Pires e 
professora Adriana Aparecida 

Bichaco Meireles (EM 
Professora Angelo Mazzarotto 

– Cornélio Procópio)

História em Quadrinhos: 
Francisco Luz e professora 
Cláudia Maria Poppi  (EM 
Professora Doutor Vitório 

Franklin – Rolândia)

História em Quadrinhos: 
Vinícius Ferraretto de Almeida 
Batista e professora Josiane 

Ferreira (EM Professora 
Doutora Maria Hercília Horácio 

Stawinski – Arapongas)

História em Quadrinhos: 
Emilly Vitória de Abreu 

Souza e professora Roselene 
Aparecida Spitzer (EM 

Professora Ercílio Custódio – 
Santo Antônio da Platina)

História em Quadrinhos: 
Mariele F. Dos Santos e 
professor Célio Diego 

Boni (EM Professora Olavo 
Soares Barros – Cambé)

Avó de aluna contribui com Prática Pedagógica vencedora de Arapongas

Regional Londrina
Vencedores 2016

Uma panela de Barreado viajou 
algumas centenas de quilômetros 
até chegar a Arapongas, cidade que 
venceu o prêmio estadual na categoria 
“Prática Pedagógica”, através da 
professora Juliana Galante, da Escola 
Rural Municipal Duque de Caxias. A 
panela foi enviada de Curitiba pela 
avó de uma aluna, para servir como 
um instrumento no trabalho da 
professora sobre o Paraná. 

Utilizando a panela de Barreado, a 
professora criou um ambiente propício 
para falar sobre a “Nossa terra, nossa 
gente”. “As aulas tiveram um paladar 

marcante, já que degustamos os 
sabores paranaenses. A televisão nos 
trouxe essa oportunidade, do pinhão, 
da erva-mate, do barreado”, enfatizou 
a ganhadora.

A professora explica que esta foi 
uma experiência diferente em sua 
carreira. Disse ter sido gratifi cante 
ver a vontade, curiosidade e 
os questionamentos dos seus 
alunos, que em alguns momentos 
impossibilitaram que ela cumprisse 
o planejamento devido ao tempo 
que despendia respondendo a tantas 
perguntas da turma.

VENCEDOR ESTADUAL

Vencedora Estadual - Prática Pedagógica: 
Juliana Galante (Escola Rural Municipal Duque 

de Caxias - Arapongas)
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VENCEDOR ESTADUAL
Maringá vence com ilustração sobre a extinção das Araucárias

Regional Maringá
Vencedores 2016

Ilustrador: Luisa Ayumi 
Iwashita e professora 
Ana Paula de França 

Soares (EM Monsenhor 
Celso – Astorga)

Ilustrador: Gislaine Farias 
de Lima e professora 

Vanessa Bighi Garcia (EM 
Dr. Ary da Cunha Pereira – 

Mandaguari)

Ilustrador: Samanta 
de Oliveira Fernandes 

e professora Elaine 
Mesquita Rodler (EM 

Professor Ethanil Bento de 
Assis – Campo Mourão)

Ilustrador: Lyncon 
Matos Piacente e 

professora Sandra Maria 
Vasconcelo (EM Machado 

de Assis – Sarandi)

Ilustrador: Natália Sanchez 
Pereira e professora 

Fabiana Faria (EM Rosa 
Palma Planas – Maringá)

História em Quadrinhos: 
Marisol Nietto Ribeiro e 

professora Paula Morgana 
Lopes (EM Professora Maria 

Celestina Machado – Astorga)

História em Quadrinhos: 
Jonatas Zacarias e 

professora Adriana da Silva 
Rosa (EM Dr. Ary da Cunha 

Pereira – Mandaguari)

História em Quadrinhos: 
Nilso de Paula Junior e 

professora Larissa de Souza 
Vieira (EM Mário de Miranda 
Quintana – Campo Mourão)

História em Quadrinhos: 
Amabily Vitória Cruz da Silva 
e professora Sandra Maria 

Vasconcelo (EM Machado de 
Assis – Sarandi)

História em Quadrinhos: 
Ana Caroline Alves e 

professora Michela Mariane 
Coelho Raulino  (EM Victor 

Beloti – Maringá)

Maringá venceu pelo 2º ano consecutivo 
a etapa estadual do projeto. Desta vez, na 
categoria Ilustração. E o talento do ano foi 
revelado pela aluna do 3º ano, Natália San-
chez Pereira; e da professora orientadora 
Fabiana Faria, da Escola Municipal Rosa 
Palma Planas. 

A Ilustração chamou a atenção não ape-
nas pela beleza do desenho, mas princi-
palmente pela refl exão sobre um assunto 
tão importante: a extinção das Araucárias, 
árvores que simbolizam o Paraná. A aluna 
vencedora desenhou a gralha azul choran-
do lágrimas de pinhão, olhando tristemen-
te para uma Araucária.

Para a pedagoga da escola campeã, Aldy-
neia Tait, o diferencial do Televisando é o 

enriquecimento das aulas, que acabam 
funcionando como aulas práticas. “Os as-
suntos extrapolam os limites da escola e 
chegam até as famílias, que formam seus 
próprios conceitos e opiniões, como foi 
possível ver no trabalho da Natália”, explica.

Para manter o suspense durante a entrega 
do prêmio municipal, a escola não sabia do 
resultado estadual. Até mesmo a equipe 
da Secretaria de Educação foi comunicada 
poucas horas antes. O prêmio, uma Smart 
TV LED, fi cou escondido atrás da geladeira 
do pátio da escola e a equipe de reporta-
gem da RPC esteve presente para capturar 
este momento tão signifi cativo. Para fi nali-
zar, a diretora convidou a todos os presen-
tes a fechar os olhos e fazer uma oração de 
agradecimento.
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VENCEDOR ESTADUAL
Professora de Goioerê é premiada com trabalho de valorização da História do Município

A professora Dulcinéia Mendonça Carrião, da Escola Munici-
pal Jardim Primavera, levou o prêmio estadual para Goioerê, 
como uma das três melhores práticas pedagógicas do Paraná. 
O objetivo do trabalho foi levar os alunos a um sentimento de 
pertencimento e orgulho do Município. Para isto, trabalhou 
com a turma do 5º ano sobre a emancipação da cidade até 
os dias de hoje, priorizando a história da criação do hino do 
município. Também analisaram o passado e a relação com o 
presente, a origem do nome da cidade, povo, costumes, etc.

Regional Noroeste
Vencedores 2016

Ilustrador: Yasmin Comar 
Costa e professora Andréa 
Bacarin Faria (EM Vicente 

Machado – Cianorte)

Ilustrador: Pedro Henrique 
Santos Souza e professora 
Zaida Hercílio Fernandes 

(EM Professora Maria 
Schuro�  Back – Paranavaí)

Ilustrador: Alessandra 
Inacio Barbosa e professora 

Leila Sandra Guedes de 
Oliveira (EM Dom Bosco – 

Cidade Gaúcha)

Ilustrador: Mateus 
Henrique de Almeida Freitas 

e professora Kelly Regina 
Barbosa da Costa (EM Rui 

Barbosa – Umuarama)

Ilustrador: Thaina 
Vitoria dos Santos e 

professora Sara Batista 
de Miranda (EM Monteiro 

Lobato – Goioerê)

História em Quadrinhos: 
Caroline da Conceição e 

professora Daniele Aparecida 
Caldeira Lonardoni (EM 
Castro Alves – Cianorte)

História em Quadrinhos: 
André Marcelo de Souza de 
Oliveira e professora Maria 
Odete Girondi (EM Cecília 

Meireles – Paranavaí)

História em Quadrinhos: 
Michele Eduarda Carnezi 

e professora Simone Arias 
Tetília Manssila (EM Paulo 
Freire – Cidade Gaúcha)

História em Quadrinhos: 
Sarah Rocha da Silva e 

professora Eliana Rocha 
Quinderé (EM Ouro Branco 

– Umuarama)

História em Quadrinhos: 
Paulo Otavio de Araújo do 

Vale e professora Maria Lúcia 
Keller de Faria dos Santos (EM 

Monteiro Lobato – Goioerê)

“Este trabalho com o Televisando foi um orgulho na 
minha carreira como professora. Pude presenciar a 
evolução de uma aluna muito tímida, com baixa au-
toestima e difi culdade de aprendizado, ter uma evolu-
ção surpreendente. Agora ela está mais participativa, 
passou a se interessar pela leitura, a opinar em sala. 
Chegou até mesmo a ensinar o hino da cidade para a 
mãe e avó”, disse a orgulhosa professora. 

Vencedora Estadual – Prática Pedagógica: 
Dulcinéia Mendonça Carrião (EM Jardim Primavera – Goioerê)
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VENCEDOR ESTADUAL
Ponta Grossa vence com História em Quadrinhos sobre regionalismo

Ilustrador: Hellen Caroline 
da Rocha Ribeiro e professora 
Patrícia Liginski Puchta (EM 
Professora Fátima Augusta 

Bosa – Carambeí)

Ilustrador: Olivia 
Gross Costa Ornieski e 

professora Neliana Swiech 
(EM do Campo Pedro 

Gross Filho – Palmeira)

Ilustrador: Cibeli Souza 
Gomes e professora 

Daiani Cristini de 
Oliveira  (EM de Estação 

do Tronco – Castro)

Ilustrador: Luana 
Gabriele da Silva Duarte 

e professora Daiane 
Aparecida de Souza (EM 

Presidente Castelo Branco 
– Telêmaco Borba)

Ilustrador: Gabriel 
Golambiaski Ribeiro e 

professora Adriana Bueno 
Machado (EM Pereira 
Jorge – Ponta Grossa)

Ilustrador: Kauã Pontes 
Morais e professora 
Leila Cristina Ribas 

Machado (EM Professor 
Aroldo – Tibagi)

História em Quadrinhos: 
Nicoly Scurupa Martins e 

professora Adriana Copas (EM 
Professora Geralda Harms 

Welbergen – Carambeí)

História em Quadrinhos: 
Loilson Alfredo de Araujo e 

professora Leticia Aparecida 
Evangelista Gielinski (EM do 
Campo Pedro Gross Filho – 

Palmeira)

História em Quadrinhos: Yuri 
Lopes do Prado e professora 
Angela Maria Priotto Santos 

(EM do Campo Tereza 
Casagrande Sguario – Castro)

História em Quadrinhos: 
Shauane Witória Oliveira 
dos Santos e professora 
Kety Loriane Carvalho 
(EM Leopoldo Mercer – 

Telêmaco Borba)

História em Quadrinhos: 
Diego Vinicius Machado 
Rodrigues e professora 

Dorotéia Deni Bobato Domann 
(EM Professor Faris Antonio 
Michaele – Ponta Grossa)

História em Quadrinhos: 
Alexandra de Jesus Nascimento 
e professora Raquel Bueno da 

Costa Wiedermann (EM São 
Bento – Tibagi)

Regional Ponta Grossa
Vencedores 2016

Lágrimas, muitas lágrimas, mas de alegria! Foi assim que 
o aluno Diego Vinícius Machado Rodrigues, da Escola Mu-
nicipal Professor Faris Antônio Michaele recebeu a notícia 
de que o seu trabalho foi escolhido como o melhor na ca-
tegoria História em Quadrinhos do Paraná. Com uma his-
tória divertida, os quatro quadrinhos mostram uma prima 
que veio de longe, lá do Rio de Janeiro, e chegando a Ponta 
Grossa não consegue entender direito o vocabulário local, 
onde as pessoas comunicam-se através de regionalismos 
como “piá”, “brusco” e outras.

A premiação foi envolta em um cenário de surpresas, em 
que o nome do vencedor foi revelado pela repórter da RPC, 
frente às câmeras. Cada detalhe foi preparado com mui-
to cuidado, para que a notícia fosse realmente uma novi-
dade! Para a professora orientadora, também premiada, 
Dorotéia Deni Bobato Domann, o Televisando agrega no 
cotidiano de maneira lúdica, traz novos conhecimentos e 
horizontes de forma prazerosa para os alunos. “O uso da 
TV na escola faz com que as crianças se interessem mais 
pelas aulas”, salienta. 
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Este é o terceiro ano que o Televisando traz para o concur-
so cultural a categoria “Menção Honrosa”. O objetivo é va-
lorizar as Secretarias de Educação, pelo apoio e incentivo 
ao projeto dentro do Município. 

Diferente das outras categorias, não é necessário o envio 
de algum trabalho, o reconhecimento vem do resultado 
de uma análise de indicadores, tais como: número de es-
colas e professores matriculados, concluintes dos cursos 

na Plataforma EAD, trabalhos enviados para o concurso 
cultural, etc. Todos os dados são analisados proporcio-
nalmente, para que grandes e pequenas cidades possam 
competir com igualdade. Recebem como premiação um 
notebook e uma placa de Menção Honrosa

As vencedoras de 2016 foram: Secretaria Municipal de 
Educação de Astorga, Secretaria Municipal de Educação 
de Missal e Secretaria Municipal de Educação de Tibagi.

Televisando premia as três Secretarias 
de Educação mais engajadas do estado

“É imprescindível para Astorga partici-
par de um projeto como o Televisando, 
que leva a mídia para a sala de aula, pois 
sem ela perdemos a noção da realidade. 
Por isso levamos o projeto para todos os 
alunos para trabalharmos a diversida-
de cultural, social, política e ideológica 
e formar cidadãos refl exivos, críticos e 
participativos. Além disso, o projeto 
oferece cursos relevantes para a prática 
educativa dos professores, capacitando-
-os para ações efetivas em sala de aula”.

(Elena Pericin - coordenadora)

“A premiação para o município é gratifi -
cante, é uma motivação maior. A educação 
só tem a ganhar com tudo isso. Agradece-
mos o trabalho que o Televisando propicia 
a todos os municípios participantes. Esta-
mos muitos felizes com o reconhecimento”.

(Ivanda Winter Heck - Secretária de 
Educação)

“Através do Televisando, os professores per-
cebem a importância de enriquecer suas 
aulas com temas atuais e o projeto acaba 
sendo um dos principais meios de trans-
missão e disseminação de informações”.

(Taysa Capote – Coordenadora do Ensino 
Fundamental)

Secretaria Municipal de 
Educação de Astorga

Secretaria Municipal de Educação de Missal

Secretaria Municipal de Educação de Tibagi
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