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Editorial
Edição nota 10!
A 10ª edição do Boletim Televisando,
veio cheia de boas notícias! Além de
apresentar as novidades e os critérios
de participação do Concurso Cultural,
também traz para selar este momento,
um artigo escrito exclusivamente para
o Televisando, pelo educador Marcos
Meier, sobre a temática “Ética”.
O texto traz uma discussão que vai
além do significado de ética ou moral,
e apresenta ideias práticas para que o
professor possa ensinar a temática às
crianças, partindo de uma definição
facilmente compreendida pelos alunos, e posta em prática, através de um
princípio kantiano.
Nas páginas deste Boletim, você
também vai encontrar as orientações
necessárias para acessar a Plataforma
de Ensino a Distância do projeto, e um
esboço de tudo o que será disponibilizado lá, para tornar a sua busca pelos
cursos e materiais de apoio, ainda mais
facilitada.
E para fechar esta edição, trouxemos
também uma entrevista sobre a Base
Nacional Comum Curricular, com a
doutora em Educação, Liliamar Hoça,
que responde às principais dúvidas dos
professores sobre a BNCC.
Desejamos a todos, sucesso no
desenvolvimento do projeto, e quem
sabe não será você que em breve será
surpreendido com uma visita da nossa
equipe, na premiação do Televisando!
Desejamos uma boa leitura!
Equipe Televisando.

Descubra quando o seu Município terá
o sinal analógico desligado!
SUA TV NÃO PODE TERMINAR ASSIM!

MIGRE AGORA PARA O SINAL DIGITAL

rpc.com.br/tvdigital

Baixe o aplicativo Você na RPC
O Televisando agora está no aplicativo
“Você na RPC”. Por meio dele, você e
seus alunos poderão interagir com
a mídia, enviando sugestões de
pautas e muito mais.
Além disso, é possível enviar depoimentos e mostrar o que anda
fazendo na sua escola com o Televisando. Agora a ações de interação com ganho de brindes do Televisando: A Ação Faça Parte e Televisando
10 anos, acontecerão através do aplicativo.
Saiba mais na página 7
Conte tudo para nós, mas antes disso, baixe o aplicativo no
seu celular!

Atenção: Fique ligado no seu e-mail, por lá você recebe todas as informações do projeto. Caso não esteja recebendo,
solicite pelo endereço televisando@grpcom.com.br
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Ensinando
ética
para as
crianças
O ensino de ética deve ser objetivo de todos os
professores, pois não se trata de algo específico, mas
de conduta geral, de princípios fundamentais para a
convivência em sociedade

A discussão sobre o significado de ética ou moral é muito
ampla e há muito material à disposição na internet ou nas
bibliotecas que aprofundam o tema. Este artigo não tem
esse objetivo, mas o de trazer ideias práticas para que o
professor possa ensinar ética às crianças.
Para isso precisamos de uma definição que possa ser facilmente compreendida pelos alunos e posta em prática
por eles. Creio que Kant (Immanuel Kant, filósofo alemão
1724 - 1804) tem uma boa contribuição:
Ética é seguir esse princípio: “Aja de tal forma que sua ação
possa se tornar um modelo para todas as outras pessoas”.
Simples, não é? Obviamente que na prática isso se torna
um pouco mais difícil, mas mesmo assim é útil.
“Professor, se eu fizer uma cola que ninguém descubra, não
vejo que seja antiético, pois só eu poderia ser prejudicado”.
Veja como essa pergunta pode ser respondida pelo princípio kantiano: “E se todos os médicos se formassem tendo,
durante o curso todo, colado sem serem descobertos? Você
consultaria um médico destes?”. A resposta indica que se
a ação não pode ser modelo para todos os outros alunos,
então não é ética!
“Pai, vou fazer xixi aqui dentro da piscina.” O pai pode perguntar: “E se todas as crianças fizessem isso, você iria querer nadar aí?”. Se não pode servir de modelo, não é ético.
Na eleição do representante de turma, um aluno promete
que vai ajudar todos os meninos, mesmo que as meninas
não gostem. Como naquela turma a maioria é de meninos,
ele provavelmente ganharia a eleição se a ética não viesse
salvar a turma: “Se um candidato promete favorecer apenas
uma parte da turma, ele está sendo ético?”.

O ensino de ética deve ser objetivo de todos os professores,
pois não se trata de algo específico, mas de conduta geral,
de princípios fundamentais para a convivência em sociedade. E isso significa que a ação dos professores, ou mesmo
da escola, também deve ser ética. Um professor que “ferra” a turma colocando somente questões muito difíceis na
prova, ou um outro que promete dar uma prova fácil se os
alunos colaborarem quanto à disciplina, não estão sendo
éticos. E como sabemos disso? Basta perguntar se todos os
professores “ferrassem” na prova isso ajudaria a Educação?
E se todos facilitassem demais, como seria o aprendizado?
Assim, além do princípio de Kant, percebemos que as
respostas ficam muito incompletas se dissermos apenas
“modelo para todos”, pois faltam princípios como “bom”,
“saudável”, “agradável”, “justo”, “honesto”, “respeitoso”, ou
seja, princípios universais de comportamentos “positivos”,
que melhoram a vida do ser humano em sociedade.
Com isso em mente, as respostas às questões das crianças,
dos alunos, podem ser: “Se o candidato a representante de
turma prometer ajudar os meninos, isso seria justo com
as meninas?”, “Fazer xixi na piscina é saudável?” O mesmo
podemos fazer com as outras questões.
Concluindo, a ética é um conjunto de princípios que orienta nossas ações numa sociedade tornando-a melhor para
todos.

Marcos Meier é educador, professor
de matemática, psicólogo, escritor e
palestrante. Autor do livro “Desligue isso
e vá estudar”, da editora Fundamento.
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Concurso
Cultural
2018
Edição especial, tem Concurso Cultural
cheio de novidades. Confira os critérios de
participação.
Chegou o Concurso Cultural do Televisando! Uma etapa de valorização do
professor e aluno que participaram do projeto, além de uma oportunidade para
o professor mostrar as atividades desenvolvidas na escola, relatando as suas
práticas pedagógicas com o uso da TV.

Categoria Ilustração
Alunos dos 1º ao 3º ano, terão oportunidade de expressar no desenho, a sua
arte, reflexão e criatividade. É nesse
momento que as crianças poderão
materializar tudo o que ouviram e vivenciaram, através das reportagens e
aulas sobre a temática “Ética – Vamos
juntos fazer um mundo melhor?”

Categoria História em
Quadrinhos
Alunos do 4º e 5º ano terão a oportunidade de contar, em quatro quadrinhos, uma pequena história sobre o
que aprenderam sobre o tema “Ética:
Vamos juntos fazer um mundo melhor?”. A História em Quadrinhos deve
apresentar senso crítico, criatividade
e lições aprendidas durante as aulas
com o Televisando.

Como enviar trabalhos
nas categorias
Ilustração e História
em Quadrinhos
1.

2.

3.

4.

Critérios

Critérios

• As Ilustrações devem ser feitas
em folha de papel A4 e precisam
mostrar uma reflexão, um
aprendizado sobre a temática.
• O trabalho deve ser em cores ou
preto e branco
• Fluência nas ideias
• Criatividade
• Bom aproveitamento do espaço
da folha

• Ortografia e gramática
• Ser produzida em apenas quatro
quadrinhos
• Ter fala (através de balões) ou
legenda
• Em cores ou preto e branco
• Em folha de papel A4
• Fluência nas ideias
• Criatividade
• Bom aproveitamento do espaço
da folha.

5.

!

Cada escola deverá selecionar cinco trabalhos por categoria: 5 de Ilustração e 5
de História em Quadrinhos.
Após selecionados, devem
ser colocados em um envelope, contendo em seu
exterior o nome da escola e
o nome da categoria.
Os envelopes deverão ser
entregues à pessoa responsável pelo Televisando
na Secretaria Municipal de
Educação do seu Município.
Devem ser anexadas ao
trabalho, duas fichas:
Ficha de Inscrição do aluno
(preenchida pelo professor), Termo de Autorização
dos pais (assinado pelo
responsável)
Ficha da Escola (preenchida
por um integrante da equipe pedagógica) e enviada
em um dos envelopes.
Atenção: As orientações
acima, não dispensam a
leitura do regulamento
completo, disponível no
site do Televisando.
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Prática Pedagógica
A Prática Pedagógica é a categoria exclusiva para os professores mostrarem

Premiação
Categoria Ilustração e História em Quadrinhos

o que fizeram em sala de aula, a partir

Aluno e Professor Orientador

da metodologia do Televisando. No

Será premiado o melhor trabalho em cada categoria, por cidade. O

trabalho de prática pedagógica não é

aluno e o seu professor orientador ganham tablets.

obrigatório o uso da temática do ano.
Importante: Pode ser sobre qualquer

São quatro premiados por Município: Dois, na Categoria Ilustração

tema desde que o professor comprove

(aluno e professor) e dois, na categoria História em Quadrinhos (alu-

o uso da TV como recurso pedagógico.

no e professor).

Novidades

Categoria Prática Pedagógica

• Serão 10 práticas premiadas em nível

Os professores autores das dez melhores práticas pedagógicas do

estadual, ao invés de 7, em comemoração ao aniversário de 10 anos do
projeto.
• Todos os professores que enviarem

Estado, ganham uma Smart TV, 40”.
Escolas
As escolas com premiados, receberão uma placa de reconhecimento.

suas práticas, independentemente
de serem premiados, receberão certificado de participação.
• Reconhecimento para os alunos do
professor premiado.
Permanecem

• Envio da prática por meio de um
formulário on-line (www.abre.ai/
praticatelevisando2018)
• Envio de materiais comprobatórios
(fotos, vídeos e outros anexos)

Cronograma
Envio dos trabalhos dos alunos para Secretaria Municipal de Educação

Até 03 de Agosto de 2018

Envio dos trabalhos da SME para Coordenação Concurso

Até 10 de agosto de 2018

Inscrição da Prática Pedagógica (envio on-line)

Até 10 de Agosto de 2018

Avaliação dos trabalhos e bancas de seleção dos premiados

Até 21 de setembro de 2018

Ação de premiação municipal e estadual

De 01 a 20 de Outubro de 2018
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EAD Televisando
A plataforma de Ensino a Distância do projeto, oferece todo o
material de apoio para que sua participação seja nota 10!

Acesse a Biblioteca na EAD
Um espaço que disponibiliza em um único lugar, os principais materiais de apoio necessários para o bom desenvolvimento do projeto.
São eles:
Guia Televisando
Agora você professor, que se inscreveu no

O Guia é um material completo, com todas as

projeto, já poderá acessar a Plataforma de

informações e orientações detalhadas para que

Ensino a Distância exclusiva do Televisando.

você professor, saiba como desenvolver o projeto

A nossa equipe pedagógica preparou uma

em sala de aula. Além de explicar a mecânica do

Biblioteca, com todos os materiais e infor-

projeto, há planos de aula prontos como suges-

mações necessárias para você desenvolver o

tão de atividades.

GUIA

TELEVISANDO
2018

Televisando com êxito na sua escola. Confira
o conteúdo:
Cursos
Todos os cursos do Televisando terão carga

Tem dúvidas sobre a metodologia do
projeto? O Guia explica em detalhes
como aplicá-la em sala de aula

horária mínima de 20 horas. A certificação
será emitida pela Universidade Tuiuti do
Paraná, e dependendo da política do seu
município pode ser aceita para progressão
de carreira. Em 2018, todos os cursos foram
atualizados e novos conteúdos foram incluídos. Assim, os professores poderão refazer
os cursos que já haviam concluído em anos
anteriores, para complementar o conteúdo.
Serão 7 cursos, com carga horária total de
140 horas. Para acessar, basta clicar no link

Dicas Pedagógicas
Dicas especialmente preparadas pela equipe de Educação do Televisando, para cada uma das reportagens produzidas para o projeto.
Reportagens
Estão disponíveis todas as reportagens
especiais produzidas pelo jornalismo
da RPC, sobre a temática “Ética: vamos
juntos viver um mundo melhor? ”.

http://ead.institutogrpcom.org.br
Boletim Televisando
Todas as edições do Boletim Televisando poderão ser encontradas em um único local. Um
informativo direcionado aos professores participantes do projeto, com todas as orientações
e informações úteis para quem participa do
Televisando.
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Entrevistas

Fórum

Convidamos dois especialistas na área da Educação

EAD do Televisando é um espaço de aprendizado e de

para falar exclusivamente aos professores participan-

trocas de conhecimento, por isso, incentivamos que

tes, sobre o tema Mídia e Educação. Acesse e confira as

você participe também do fórum de discussão do proje-

entrevistas completas com os educadores Marcos Meier

to, contando sobre sua experiência em sala e aplicação

e Everton Renaud

do que aprendeu.

Ações com ganho de brindes

Ação Televisando
fazendo história

Quer ganhar brindes do Televisando? Teremos duas

Que tal nos ajudar a

ações bem bacanas para incentivar ainda mais a sua

construir um álbum

participação no Televisando. Confira:

dos últimos 10 anos
do projeto? Para isto,

Ação Faça Parte

basta enviar uma foto de um momento especial, em

Para participar, você deverá gravar um vídeo de até 2

alguma das edições anteriores do Televisando. A foto

minutos, dos seus alunos expressando através da mídia,

precisa ter sido tirada por alguém da escola. Não vale

o que aprenderam com o Televisando. Pode ser um

fotos tiradas pela equipe do Televisando.

jornal falado, uma entrevista, teatro, música, exposição
explicativa, etc.

As fotos serão colocadas em votação no site do
Televisando e as dez fotos mais votadas, serão

Os professores que enviarem os 50 primeiros vídeos,

premiadas com brindes.

que atendam aos critérios estabelecidos, ganharão os
brindes! Fique atento, no mês de agosto enviaremos

A Ação deverá acontecer no período de 28/05 a 29/06.

todas as informações para a sua participação.
Desta vez serão caixinhas de som
personalizadas com Bluetooth! Para isto,
basta participar da Ação Faça parte que
acontecerá no mês de setembro.

Como enviar:
Baixe o aplicativo Você na RPC disponível na Play Store
no seu celular, e acesse o espaço do Televisando no
aplicativo. As fotos e vídeos devem ser enviados por lá!

Entrevistas Exclusivas
Assista na Plataforma de EAD do Televisando, as entrevistas com os educadores Everton Renaud e Marcos Meier.
As entrevistas trazem várias reflexões sobre o papel do professor no ambiente escolar,
na formação de cidadãos críticos. Assim, como a necessidade de formação continuada de qualidade para os professores, sobre o uso na TV na escola e ainda apresentam
alguns pontos importantes sobre a temática “Ética: vamos fazer um mundo melhor?”.

Tem dúvidas sobre como envolver a família e a comunidade? No Guia Televisando
e na Entrevista com o educador Everton Renaud você encontra várias dicas.
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Esclarecendo algumas
dúvidas sobre a BNCC
A equipe do Televisando conversou com a doutora em Educação,

Os municípios poderão construir seu próprio
currículo?

Liliamar Hoça, para entender um pouco mais

Os municípios brasileiros têm trajetórias diferentes na

sobre a nova Base Nacional Comum Curricular, confira:

elaboração de seus currículos. Há alguns com trajetórias consolidadas e outros ainda em elaboração. Eles

Quais serão as mudanças mais impactantes da

poderão construir seus currículos e terão um prazo de

nova BNCC?

dois anos, tomando como linha mestra os objetivos de

A BNCC é um documento que gerou polêmicas. Ele vem

aprendizagem delineados pela BNCC.

sendo estruturado desde 2014, passando por diferentes

As orientações do Ministério da Educação é para que

etapas. Traz uma metodologia de elaboração, a partir

estados e municípios possam trabalhar no regime de

da visão dos especialistas, inspirados em modelos ame-

colaboração, na perspectiva de currículos regionais

ricanos e australianos.

e que municípios menores possam ser apoiados por
outros, na perspectiva de potencializar boas práticas,
articular recursos materiais e humanos. Lembrando que
a BNCC não é um currículo, mas uma linha mestra, o

Principais impactos

ponto principal é a discussão sobre as habilidades
necessárias a ser ensinadas.

•

•
•

A proposta dos direitos a aprendizagem e
desenvolvimento na educação infantil tem

Como a equipe pedagógica deve auxiliar o profes-

uma apresentação importante, que visa a

sor na implementação da Base?

elaboração de cenários de aprendizagem.

Acredito que a discussão inicia sobre a prática. A dis-

Um cenário é composto pelas questões da

cussão da equipe pedagógica com o professor sobre a

experiência, do patrimônio cultural, dos

prática, sobre a sala de aula, os desafios, necessidades

conceitos que precisam ser compreendidos.

e expectativas. A análise de como se ensina, para que se

Objetivos de aprendizagem e desenvolvi-

ensina, ajudará a compreender os pressupostos sobre

mento, citando os bebês.

aprendizagem e desenvolvimento.

Alfabetização – crianças alfabetizadas ao fi-

A equipe pedagógica precisa pensar juntamente com os

nal do segundo ano. É preciso ficar atento

professores o que são as habilidades e como trabalhar

ao conceito de alfabetização e o que será

na perspectiva de atender a diversidade do processo de

entendido como criança alfabetizada: a

aprender

técnica ou a apropriação da língua escrita.

São análises dos planejamentos, da metodologia, dos

•

A língua inglesa como obrigatória.

recursos, que vão auxiliar na compreensão e implemen-

•

A exclusão do ensino religioso.

tação da Base.

•

O conceito de gênero e orientação sexual.

Reforço meu posicionamento de partir da análise da

•

As questões sobre tecnologia.

prática, observando atentamente como se aprende.
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Haverá alguma mudança com relação à autono-

O uso das tecnologias aparece, com frequência,

mia do professor no que diz respeito às metodo-

em vários trechos da Base Nacional, inclusive

logias?

nas competências gerais. Qual é a importância

Há tempos busca-se mudar a forma de ensinar determi-

que esse eixo vem assumindo dentro da realidade

nados conceitos, para melhorar a qualidade de ensino.

brasileira?

O professor precisa estudar as habilidades e identificar

Precisamos compreender o que é tecnologia: o quadro

como ensinar na perspectiva da aprendizagem ativa.

de giz é uma grande tecnologia.

É preciso organizar as sequências didáticas, de forma

A BNCC retoma a questão das tecnologias do ponto de

lógica, para que as atividades façam o estudante com-

vista que vivemos atualmente: computadores, robótica,

preender os conceitos historicamente constituídos, o

programações.

patrimônio cultural, e saber realizar, investigar, analisar,

A importância não é apenas para a realidade brasileira,

criar, calcular, ler e escrever. Precisamos pensar então

mas mundial. É fazer as conexões de conceitos em

em metodologias ativas, contextualizadas, reflexivas e

tempos cada vez mais rápidos, discernir as notícias

sistemáticas.

verdadeiras das falsas.
É saber proteger o patrimônio cultural conhecendo

O que muda no processo formação inicial e conti-

diferentes culturas, em tempos, espaços, mediados pelo

nuada dos professores?

uso de tecnologias digitais.

A formação é outro grande desafio. Precisamos propor

É saber ler textos em plataformas digitais, saber selecio-

modalidades de formação que contemplem a com-

nar blogs, organizar fontes de consultas

preensão sobre o que são habilidades e competências.

Retomamos na educação algo que na sociedade avan-

Precisamos olhar com cuidado as competências coloca-

çou - tecnologia

das nas diretrizes curriculares dos cursos de Licenciatura, para que os futuros professores possam saber “o que”,

A BNCC sozinha, é suficiente para melhorar os

“por que” e “como” ensinam, e então identificar se seus

pontos críticos da Educação no Brasil?

alunos apreenderam.

Claro que não. Dependemos de um plano maior de
valorização do professor, de condições para a docência.

Alguns professores dizem que as disciplinas de

De políticas públicas para qualidade de ensino.

humanas vêm perdendo força nas iniciativas

Nossas escolas precisam de serviços pedagógicos no

governamentais. Qual a mudança que a nova

contra turno, para atender a diversidade do aprender.

base traz em relação a estas disciplinas? Você
também acredita que elas estão deixando de ser

Sabemos que as mudanças levam tempo para

priorizadas pelo Governo?

serem assimiladas e incorporadas ao nosso co-

Eu concordo com os professores que constatam o

tidiano. Na sua opinião, quanto tempo vai levar

esvaziamento! Há especialistas que dizem o contrário,

para que a BNCC esteja implantada totalmente?

mas o que li e acompanhei pelos congressos e pelas

Esse tempo é muito difícil precisar, mas acredito que te-

entidades representativas de pesquisadores, que não

remos de cinco a dez anos. É preciso pensar em analises

há prioridade da sociologia, filosofia, assim como da

de implementação em triênios

própria história. Existem objetivos de aprendizagem

Precisamos inicialmente resgatar com professores o

que exigem diferentes habilidades cognitivas para

percurso desse documento. Na sequência, associar com

serem plenamente alcançados. Disciplinas da área

a prática e então construir e reconstruir os processos

de humanas levam ao pensamento reflexivo, de alta

que a BNCC coloca.

complexidade. Devemos nos perguntar se desejamos
cidadãos que saibam localizar uma informação apenas,
ou que saibam localizar, inferir e analisar uma situação,
problema ou informação.
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