
A educação é para sempre

EXPERIMENTE APRENDER

BOAS-VINDAS, FAMÍLIA



O SISTEMA POSITIVO DE ENSINO 
APRESENTA O GUIA DA FAMÍLIA!
 
O Guia da Família foi produzido com a finalidade de ilustrar aos pais ou responsáveis os materiais 
didáticos do Sistema Positivo de Ensino que compõem o kit escolar do Colégio Tiradentes da 
Policia Militar de Minas Gerais.  

Além de apresentar o kit de materiais do aluno do Colégio Tiradentes, o Guia da Família pretende 
elucidar que um Sistema de Ensino é bem mais do que um livro, são recursos e soluções que, em 
se tratando do Sistema Positivo de Ensino, formam uma composição refinada que traz no seu 
DNA a paixão pelo conhecimento e a missão de transformar pela educação.

O processo de criação e produção do material didático que compõe o Sistema Positivo de Ensino 
foi planejado e pensado por especialistas na prática da sala de aula, envolvidos e dedicados ao 
ato de ensinar e aprender. 

A proposta pedagógica do Sistema Positivo de Ensino é norteada pelo desenvolvimento de 
competências e habilidades, conforme a orientação da Base Nacional Comum Curricular. Isso 
significa dizer que o aluno do Colégio Tiradentes será estimulado a aprender por uma abordagem 
metodológica centrada na aprendizagem ativa, que promove o papel de protagonista no 
processo de construção do conhecimento.

Os materiais didáticos do Sistema Positivo de Ensino, sejam impressos, sejam digitais, dispõem 
de um projeto gráfico adequado à faixa etária e ao ano escolar do aluno e cuja finalidade não 
é somente atrair os estudantes para a diversidade de situações de aprendizagem que são 
apresentadas em cada página, mas também possibilitar a aprendizagem significativa, mobilizar 
sentidos e aguçar o senso crítico e criativo dos alunos. 

Com a premissa de que conhecer o mundo em que vivemos é compreendê-lo, a equipe editorial 
do Sistema Positivo de Ensino está comprometida com o aprimoramento e a atualização do 
material didático, realizados constantemente. 

O Sistema Positivo de Ensino está presente há mais de 40 anos em diversas escolas de todas 
as regiões brasileiras, além de em escolas brasileiras do Japão. A diversidade de parcerias 
engrandece o sistema e proporciona experiências gratificantes na construção de projetos 
educacionais de qualidade. 

A parceria com a Diretoria de Educação Escolar e Assistência Social da Policia Militar de Minas 
Gerais muito nos honra e nos faz acreditar que, juntos, construiremos um resultado positivo na 
vida dos nossos estudantes. 

Aproveite o Guia da Família, esteja atento aos conteúdos apresentadas em cada página, 
especialmente aos QR Codes que ampliam e esclarecem as informações sobre os materiais que 
compõem o kit escolar 2020 do Colégio Tiradentes correspondente ao ano escolar do seu filho. 

Atenciosamente,
Sistema Positivo de Ensino

Seja bem-vindo!
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O MAIOR SISTEMA DE ENSINO 
PARTICULAR DO BRASIL
Um sistema de ensino é bem mais do que livros. É um composto de recursos e 
soluções que oferecem ferramentas de apoio para professores e gestores escolares 
e ampliam as possibilidades de aprendizagem dos alunos, estimulando a participação 
da família na educação.
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Números referentes a 2019.

da Educação Infantil 
ao Ensino Médio



A EDUCAÇÃO MUDOU!

Antes de partir para a teoria, o aluno constrói o conhecimento interagindo com os colegas, 
o espaço da escola, o conteúdo e o que mais estiver ao seu redor. As experiências pessoais 
e a maneira como cada criança age e sente também são levadas em conta.

Por exemplo, quando um aluno diz que o tamanho do amor que sente pela família é 
uma pilha de prédios de vinte andares, está fazendo um cálculo matemático e usando a 
imaginação sem se dar conta. Na proposta interacionista, o incentivo à criatividade e à 
reflexão é constante em todos os componentes curriculares, desde a Educação Infantil 
até o Ensino Médio. 

O professor atua como moderador e curador de informações, faz o estudante pensar, 
refletir e discutir, em vez de simplesmente acumular dados. O tempo de cada aluno é 
respeitado e seu filho é protagonista em todo o processo de aprendizagem.

Quando o conteúdo faz sentido,  
o aluno realmente aprende.

CONHEÇA MAIS SOBRE 
O MATERIAL DIDÁTICO
Tudo é planejado para estimular o hábito de estudo diário e despertar a curiosidade 
pelo conhecimento. O material didático acompanha a realidade dos alunos e tem 
recursos para um aprendizado ainda mais prazeroso. 

Projeto gráfico 
atrativo e ilustrado
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aumentada 

Atualização constante 
de conteúdo de 
acordo com a Base 
Nacional Comum 
Curricular (BNCC) 

Livros digitais 
com vídeos, 
jogos, animações 
e atividades 
multimídia

Alta 
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editorial 

Assista  
ao vídeo 

para saber 
mais.



COMPONENTES CURRICULARES: Língua Portuguesa, Matemática, Ciências, Geografia, 
História, Filosofia, Arte e Língua Inglesa

A metodologia adotada nos livros do Sistema Positivo de Ensino vem ao encontro de práticas 
mais reflexivas, buscando a construção do conhecimento junto aos alunos para que eles 
desenvolvam as aprendizagens essenciais ao longo das etapas da Educação Básica.

RECURSOS 
DIGITAIS

ACESSO AO 
POSITIVO ON

Realidade 
aumentada 
e QR Code

1º  a  5º ano. . .

LIVRO DIDÁTICO
(4 volumes)

LIVRO DE  
ATIVIDADES
(4 volumes)

Língua Portuguesa
Matemática
Ciências
Geografia 
História

Conteúdo 
interativo

LIVRO DIGITAL Conteúdo 
interativo

PLAYLIST COM 
ÁUDIOS DE 

LÍNGUA INGLESA

(VIA QR CODE)

Todos os livros contam com exclusivos materiais de apoio em gramatura maior.

LIVROS LITERÁRIOS

1º ano. 2 º ano.

3 º ano. 4 º ano.

1ª ETAPA .

.2ª ETAPA 

A caixa de lápis de cor
Autor: Maurício Veneza

Telefante sem fio
Autor: Adriano Messias

Festa no meu jardim
Autor: Marcos Bagno3ª ETAPA . 3ª ETAPA .

Abraço apertado
Autor: Celso Sisto

Fui à fonte buscar água
Autor: Maurício Veneza

Festa no céu
Autora: Maria Viana

1ª ETAPA .

.2ª ETAPA 

O menino que queria ser árvore
Autor: Sonia robalto

Corra, Bernardo, corra!
Autor: Luís Dill

Quem quer lamber panela?
Autora: Gláucia de Souza

1ª ETAPA .

.2ª ETAPA 

3ª ETAPA .

A viagem de retalhos
Autor: Sonia Robatto

Meus olhos são teus olhos
Autora: Flávia Savary

O mergulho no espelho
Autora: Ninfa Parreiras

1ª ETAPA .

.2ª ETAPA 

3ª ETAPA .

5 º ano.

.2ª ETAPA 

3ª ETAPA .

O tamanho da felicidade
Autora: Angélica Bevilacqua

Flavia-Flavia: a professora 
ao contrário
Autor: Luís Raul Machado

O menino que perdeu a sombra
Autor: Jorge Fernando dos 
Santos

1ª ETAPA .

ENSINO FUNDAMENTAL - ANOS INICIAIS

LIVRO DE ENSINO 
RELIGIOSO

AGENDA 
ESCOLAR

4º  e  5º anos

MATERIAL 
REGIONAL
(anual)

História e 
Geografia

. .



PLANNER 
ESCOLAR
para 7º, 8º 
e 9º anos

COMPONENTES CURRICULARES: Língua Portuguesa, Matemática, Ciências, Geografia, 
História, Filosofia, Arte, Língua Inglesa e Educação Física

A coleção focaliza o conhecimento fundamental para o aluno. O aprendizado não ocorre 
apenas por ouvir o professor falar, mas por fazer, experimentar, analisar, produzir, tudo isso 
sempre associado à compreensão da realidade vivida e fazendo uso das tecnologias.

LIVRO DE  
ATIVIDADES
(4 volumes)

LIVRO DIGITAL
Conteúdo interativo

ACESSO AO 
POSITIVO ON

Conteúdo 
interativo

LIVRO DIDÁTICO
(4 volumes)

RECURSOS 
DIGITAIS

Realidade 
aumentada 
e QR Code

AVALIAÇÕES 
POSITIVO

Ferramenta de diagnóstico 
 que identifica os pontos fortes 
e os pontos a melhorar de cada 

aluno a partir do  6º ano do 
Ensino Fundamental

.

6º  a  9º ano

TABELA 
PERIÓDICA 
DE QUÍMICA

Aplicativo de 
preparação para 
Enem e vestibular

APLICATIVO 
PREPAPP

9º ano

. .

.

LIVROS LITERÁRIOS

1ª ETAPA .

.2ª ETAPA 

Rosa, minha irmã Rosa
Autora: Alice Vieira

O maior azar do mundo
Autor: Marcos Bagno

Napo – um menino 
que não existe
Autor: Edson Bueno

3ª ETAPA .

7 º ano.

Viver é feito à mão/ Viver é risco 
em vermelho
Autor: Marcos Bagno

Labirinto no escuro
Autor: Luís Dill

Tempo de rosas
Autora: Tânia Alexandre 
Martenelli

8 º ano.

1ª ETAPA .

.2ª ETAPA 

3ª ETAPA .

As memórias de Eugênia
Autor: Marcos Bagno

As mais belas histórias 
da Grécia Antiga
Autor: Josef Guggenmos

Alguém para amar a vida inteira
Autor: Roniwalter Jatobá

9 º ano.

1ª ETAPA .

.2ª ETAPA 

3ª ETAPA .

O estalo
Autor: Luís Dill

Murmúrio
Autor: Marcos Bagno

O anjo rouco
Autor: Paulo Venturelli

1ª ETAPA .

.2ª ETAPA 

3ª ETAPA .

6º ano.

ENSINO FUNDAMENTAL - ANOS FINAIS

DICIONÁRIO 
BILÍNGUE 
INGLÊS/
PORTUGUÊS
para 6º ano

. .
.

.



COMPONENTES CURRICULARES: Arte, Biologia, Educação Física, Filosofia, Física, Geografia, 
História, Língua Inglesa, Língua Portuguesa, Literatura, Matemática, Química e Sociologia

Nesse nível de ensino, o grau de exigência e de preparação do aluno para o vestibular 
é mais intenso. Simulados, avaliações e tarefas estimulam o hábito de estudo.

AVALIAÇÕES 
POSITIVO

ACESSO AO 
POSITIVO ON

LIVRO DE ATIVIDADES 
DE VESTIBULARES
(anual)

LIVRO REVISIONAL
1ª série – 1 volume
2ª série – 1 volume
3ª série – 1 volume

Conteúdo 
interativo

TABELA 
PERIÓDICA 
DE QUÍMICA

LIVRO DIDÁTICO
1ª série – 4 volumes
2ª série – 4 volumes
3ª série – 4 volumes

APLICATIVO PREPAPP

1ª a 3ª série

Preparação diária para o vestibular. 
Alunos do 9º ano e do Ensino 

Médio das escolas conveniadas 
ao Sistema Positivo de Ensino têm 
acesso exclusivo ao conteúdo com 

simulados, questões  
e videoaulas.

.

Provas e simulados

Ferramenta de diagnóstico 
que identifica os pontos fortes 

e os pontos a melhorar  de 
cada aluno.

Conteúdo 
interativo

LIVRO DE ATIVIDADES
1ª série – 4 volumes
2ª série – 4 volumes
3ª série – 4 volumes

LIVRO 
DIGITAL

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

LIVROS LITERÁRIOS

1ª série. 2ª série.

1ª ETAPA .

.2ª ETAPA 

O Auto da compadecida
Autor: Ariano Suassuna

Os mistérios de Troia
Autor: Wolfgang Korm

Os trabalhos da mão
Autor: Alfredo Bosi3ª ETAPA .

Madame Bovary
Autor: Gustave Flaubert

O santo e a porca
Autor: Ariano Suassuna

Elas por elas
Autor: Contadas por 
grandes escritoras brasileiras

1ª ETAPA .

.2ª ETAPA 

3ª ETAPA .

Quase memória
Autor: Carlos Heitor Cony

Novas seletas: Lima Barreto
Autor: Lima Barreto

Memórias póstumas de Brás Cubas 
Autor: Machado de Asssis

1ª ETAPA .

.2ª ETAPA 

3ª ETAPA .

3 ª série.

ENSINO MÉDIO



Com o aplicativo para celular, os alunos podem se 
preparar para o vestibular e o Enem em qualquer 
lugar! Com simulados, questões e videoaulas, a 
ferramenta permite personalizar a rotina de estudos, 
de acordo com a instituição e o curso selecionado 
pelo estudante, além do tempo de dedicação aos 
estudos. O recurso é exclusivo para alunos a partir do 
9º ano das escolas conveniadas.

São uma ferramenta de diagnóstico que
identifica os pontos fortes e de melhoria
de cada aluno a partir do 6º ano do Ensino
Fundamental. Por meio dos resultados, a escola
orienta quais conteúdos precisam de reforço e
como trabalhar a administração do tempo e a
inteligência emocional – questões importantes
na preparação de um cidadão consciente, 
responsável e autônomo.

.

.

Saiba mais no vídeo

Saiba mais no vídeo

É uma novidade presente em nossos materiais 
didáticos. Esse recurso, que faz as imagens saltarem das 
páginas dos livros em gráficos tridimensionais, permite 
a interação do aluno com o conteúdo, o que torna a 
experiência imersiva e estimula a curiosidade. Basta 
baixar o aplicativo Realidade Aumentada Positivo no 
smartphone ou tablet e posicioná-lo sobre um código 
na página do livro para ver o que acontece!

Pensado de maneira integrada ao livro didático.  
A escola tem acesso a recursos como simulações, 
vídeos, animações e interatividade. Tudo isso desperta 
o interesse do aluno e favorece a compreensão do 
conteúdo no Ensino Fundamental e no Ensino Médio. 
Os livros digitais podem ser acessados em desktops, 
notebooks e tablets (iOS e Android).

Realidade Aumentada Livro Digital

Positivo On
É uma plataforma digital que permite ao gestor que 
visualize de perto a trajetória escolar dos alunos e 
converse com professores, familiares e estudantes. Para 
o aluno, a vantagem é que a ferramenta potencializa o 
aprendizado e o engajamento, pois o ambiente virtual é 
dinâmico, com jogos, vídeos e atividades para aprender 
e reforçar o que já foi visto em sala de aula. Já os 
professores e a família podem acompanhar de maneira 
mais prática e detalhada o desempenho do estudante.

Avaliações de 
Sistema

PrepApp

Saiba mais no vídeo

.

JORNADA 
DIGITAL
A tecnologia como suporte da gestão escolar e da aprendizagem

COLEÇÃO ANUAL – ACESSO À PLATAFORMA ATÉ 18 DE DEZEMBRO DE 2020

Volume 1 – Acesso até 15 de abril de 2020
Volume 2 – Acesso até 30 de junho de 2020

(*) o período inicial de acesso está relacionado à data de compra de cada volume

Volume 3 – Acesso até 15 de setembro de 2020
Volume 4 – Acesso até 18 de dezembro de 2020



A participação da família no processo de aprendizagem da criança é de extrema importância. 
Para fortalecer essa parceria, temos materiais de apoio e encontros presenciais e virtuais.

A Revista do Sistema Positivo de Ensino tem duas edições regulares dedicadas 
aos pais dos alunos. O conteúdo se baseia nas principais dúvidas em relação à 

educação dos filhos, desde a Educação Infantil até o Ensino Médio.

As famílias do Colégio Tiradentes também contam com uma newsletter semestral 
com dicas e informações sobre educação.

Reuniões de pais podem ser oportunidades para discussões proveitosas sobre 
a rotina escolar e outros temas voltados ao dia a dia das famílias.

FAMÍLIA A EDUCAÇÃO É CAPAZ DE TRANSFORMAR 
PESSOAS, ESPALHAR BOAS ATITUDES, INSPIRAR 
NOVAS IDEIAS E DESPERTAR O OTIMISMO

Por isso, o Sistema Positivo 
de Ensino tem uma proposta 
pedagógica consistente e 
excelência na qualidade de 
ensino. 

São mais de 40 anos dedicados 
à educação, formando cidadãos 
éticos e responsáveis. Nossos 
produtos e serviços são 
continuamente testados, 
avaliados e aperfeiçoados em 
nossas escolas antes de serem 
implementados nas instituições 
conveniadas.

A equipe de experientes editores, 
em conjunto com professores, 
cria materiais didáticos pautados 
na realidade da sala de aula e na 
experiência de cada criança. Tudo 
isso para tornar o aprendizado 
uma trajetória prazerosa e 
responsável. Nosso objetivo é 
formar cidadãos preparados para 
os desafios do mundo.

Assista  
ao vídeo 

para saber 
mais.



sistemapositivodeensinooficial

A educação é

para sempre

@sistemapositivodeensino 


