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Bem-vindo  
à nova 
experiência 
Positivo de 
aprender.



Senhores pais ou responsáveis,

Este guia foi produzido pensando na sua família. Queremos tirar to-
das as dúvidas que você possa ter sobre os materiais didáticos do 
Sistema Positivo de Ensino, que compõem o kit escolar do Colégio 
Tiradentes da Polícia Militar de Minas Gerais. 

Ler esse guia é fundamental para que a nossa parceria se fortaleça e 
gere resultados positivos para o seu filho: o verdadeiro protagoni-
sta desse processo.

O primeiro passo para entender como fazemos a diferença na vida 
dos alunos é ter em mente que o Sistema Positivo de Ensino é bem 
mais do que um livro! São recursos que despertam a paixão por 
aprender. Exemplo disso são nossas videoaulas, conteúdos com 
gamificação, QR codes e lives, entre outras ferramentas.

Saiba também que a criação e produção do material didático que 
chega até você foi planejada e pensada por especialistas na prática 
da sala de aula, envolvidos e dedicados ao ato de ensinar e aprender.

O Sistema Positivo de Ensino está presente há mais de 40 anos em 
diversas escolas de todas as regiões do Brasil, além de escolas bra-
sileiras no Japão. Essa diversidade de parcerias nos traz um feedback 
contínuo que se reflete na educação dos alunos.

Não importa o momento: a parceria com a Diretoria de Educação Es-
colar e Assistência Social da Polícia Militar de Minas Gerais nos faz 
acreditar que, ao lado da sua família, alcançaremos bons resultados 
na vida do seu filho.

Seja bem-vindo a essa rede de confiança e desfrute da experiência 
Positivo de aprender.

e x p e r i ê n c i a
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Fatos que fazem do 
Sistema Positivo 
de Ensino o melhor 
para seu filho
O Sistema Positivo de Ensino é mais do que 
apenas um conjunto único de recursos e soluções 
que dinamizam o trabalho dos professores e 
ampliam as possibilidades de aprendizagem dos 
alunos. Ele envolve a busca constante por inovação 
e aperfeiçoamento, integrando alunos, pais e 
professores no melhor e mais completo processo 
de ensino e aprendizagem.

Presente em 974 
municípios brasileiros

1.816 escolas 
conveniadas*

Mais de 495 mil alunos*

Materiais envolventes  
e de qualidade superior 
atualizados conforme  
a BNCC

4.700 recursos 
digitais (games, 
vídeos, simuladores, 
slides, áudios, etc.)

8.000 horas de capacitação 
e treinamentos para 
garantir o melhor ensino

Assessores das áreas 
pedagógica, jurídica e de 
marketing que auxiliam o 
dia a dia dos professores 
e gestores das escolas 
conveniadas. Apoio 
completo no Positivo On e 
nas avaliações

Integração significativa 
entre família e escola

Preparatório Enem CTPM, 
com aulas, desafios, painéis 
temáticos, lives com 
youtubers e muito mais!

+44.000 professores 
dedicados ao ensino

*Dados referentes ao ano de 2019.



SEQUÊNCIA DIDÁTICA ESTRUTURADA E INTEGRADA

FORMAÇÃO HUMANA PARA A VIDA

17 anosENSINO FUNDAMENTAL ENSINO MÉDIO
FUTURO + 
POSITIVO

Aqui, 
seu filho é 
protagonista
A proposta de ensino do Sistema Positivo de Ensino 
vai além das diretrizes da Base Nacional Comum 
Curricular - BNCC. Mais do que apenas receber 
o conteúdo, os alunos aprendem a protagonizar 
a própria aprendizagem. Para isso, trabalhamos 
com a proposta interacionista de ensino, na qual o 
conhecimento é construído com base nas relações que 
os alunos estabelecem não só com o conteúdo, mas 
também com os colegas e o ambiente à sua volta.

Os alunos aprendem a interagir com o conhecimento 
de acordo com sua própria experiência. Ao dizerem, 
por exemplo, que o amor que sentem pela família é do 
tamanho de um prédio de 20 andares, sem se darem 
conta, eles estão fazendo um cálculo matemático e 
usando a imaginação. Esse incentivo à criatividade 
e à reflexão é constante e unificado em todos os 
componentes curriculares, integrando conhecimentos 
até o Ensino Médio.

Nesse processo, o papel do professor é facilitar a 
aprendizagem do aluno, apresentando informações 
e propondo reflexões. O tempo de cada aluno é 
respeitado e o conteúdo é integrado à sua realidade. 

A nossa maior realização é constatar que, ao final de 
cada ciclo, seu filho realmente aprendeu.

Saiba mais:



Materiais 
envolventes e 
de qualidade 
superior

O que mais evidencia nosso rigoroso padrão de excelência são 
os materiais didáticos. Nossos livros impressos têm qualidade 
gráfico-editorial superior e rígido processo seletivo nas abordagens 
pedagógicas de seus autores. Nossas plataformas virtuais seguem o 
mesmo rigor pedagógico de construção, interligadas com o material 
didático e com os livros de atividades, ampliando as possibilidades de 
alunos e professores para além da sala de aula.

Qualidade máxima 
no desenvolvimento 

gráfico-editorial

Envolvimento dos 
alunos na elaboração 

dos materiais

De acordo 
com a BNCC

Atividades relevantes 
e plataformas 

virtuais

Interatividade 
com realidade  

aumentada

Livros digitais 
com vídeos, jogos, 

animações e atividades 
multimídia

Autores 
rigorosamente 
selecionados

Projeto gráfico 
atrativo e ilustrado

Recursos que enriquecem 
e ampliam o aprendizado 

do seu filho



ENSINO FUNDAMENTAL – ANOS INICIAIS

Fortalecendo o 
desenvolvimento 
positivo de cada 
aluno
Nossos livros abordam 
práticas efetivamente 
reflexivas, propondo a 
construção do conhecimento 
pelos alunos, para que eles 
desenvolvam as habilidades 
essenciais ao longo das 
etapas da Educação Básica.

DE 
ACORDO
COM A
BNCC

Acesse o livro 
digital*

 *Você pode acessar via app Android e iOS ou pela versão web.

ALUNO 1 VOLUME 4 VOLUMES LIVRO DIGITAL LIVRO PARA O PROFESSOR

COMPONENTES 
CURRICULARES

 Língua Portuguesa
 Matemática

 Ciências
 Geografia

 Arte
 Língua Inglesa

 História
 Filosofia

 Educação Física

1º ao 5º ano

Livro Didático

Livro de Atividades
Língua Portuguesa/Matemática/Ciências/Geografia/História

Livro de Ensino Religioso + Livro Diálogos em Comunidade

3 Literaturas

Agenda do Aluno

Minidicionário Aurélio

Livro Regionalizado de H/G

Livro de Educação Física

                            Studos

1º 2º 3º 4º 5º

AGENDA 
ESCOLAR

POSITIVO ON E  
REALIDADE AUMENTADA

Novidade

Assista ao 
vídeo



LIVROS 
LITERÁRIOS

1º ano. 2 º ano.

3 º ano. 4 º ano.

1ª ETAPA 

2ª ETAPA 

Abc rima com você
Autor: Lalau

Dia de sol na fazenda
Autor: Bia Villela

A vaca fotógrafa
Autor: Adriano Messias3ª ETAPA 3ª ETAPA 

Um tronco no meio do caminho
Autor: Rosana Rios

Fui à fonte buscar água
Autor: Maurício Veneza

Ciranda mágica e outros poemas
Autora: Sônia Barros

1ª ETAPA 

2ª ETAPA 

A montanha do menino
Autor: Christina Dias

Troca de segredos
Autor: Ronaldo Simões Coelho

O orfanato do fim do mundo
Autora: Coralie Saudo

1ª ETAPA 

2ª ETAPA 

3ª ETAPA 

Fantasma equilibrista
Autor: Tiânia Alexandre Martinelli

Coleção de bichos
Autora: Rosana Rios

Tempo de caju
Autora: Socorro Acioli

1ª ETAPA 

2ª ETAPA 

3ª ETAPA 

5 º ano.

2ª ETAPA 

3ª ETAPA 

Viagem ao outro lado do mundo
Autora: Roniwalter Jatobá

A rendeira borralheira
Autor: Socorro Acioli

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

1ª ETAPA 



Promovendo autonomia 
e positividade com 
uma aprendizagem 
significativa
O aprendizado ocorre 
não apenas ouvindo 
o professor falar, mas 
também experimentando, 
analisando e produzindo. 
Nossos recursos didáticos 
incentivam essa interação de 
forma contextualizada, para 
a compreensão significativa 
da realidade vivida.

ENSINO FUNDAMENTAL – ANOS FINAIS

COMPONENTES 
CURRICULARES

 Língua Portuguesa
 Matemática

 Ciências
 Geografia

 Arte
 Língua Inglesa

 História
 Filosofia

 Educação Física

6º ao 9º ano

ALUNO 1 VOLUME 4 VOLUMES LIVRO DIGITAL

DE 
ACORDO
COM A
BNCC

Livro Didático

Livro de Atividades

3 Literaturas

Planner

Dicionário Bilíngue Inglês/Português

Tabela Periódica de Química

                             Studos

6º 7º 8º 9º

Reforço da aprendizagem e incentivo à autonomia com os deveres de casa.LIVRO DE 
ATIVIDADES 

PLANNER
ESCOLAR

Assista ao 
vídeo

Acesse o livro 
digital*

POSITIVO ON E  
REALIDADE AUMENTADA

 *Você pode acessar via app Android e iOS ou pela versão web.

Novidade



8º ano. 9 º ano.

1ª ETAPA 

2ª ETAPA 

O maior azar do mundo
Autor: Marcos Bagno

A terra dos avôs
Autor: José Ricardo Moreira

Napo - um menino que não existe
Autor: Edson Bueno3ª ETAPA 3ª ETAPA 

Marcéu
Autor: Marcos Bagno

A guerra do chiclete
Autor: Miguel Sanches Neto

O estalo
Autora: Luís Dill

1ª ETAPA 

2ª ETAPA 

A rede florida
Autora: Graziela Bozano

Labirinto no escuro
Autor: Luís Dill

Tempo de rosas
Autora: Tânia Alexandre Martinelli

1ª ETAPA 

2ª ETAPA 

3ª ETAPA 

O enigma do infinito
Autor: Jacques Fux

Os mistérios de Troia
Autor: Wolfgang Korn

O rei Arthur vai à guerra
Autor: Ruy Espinheira Filho

1ª ETAPA 

2ª ETAPA 

3ª ETAPA 

6º ano. 7 º ano.

LIVROS 
LITERÁRIOS



Lançamento 2020
Uso 2021
Mais do que alinhado à BNCC, nosso Ensino 
Médio é verdadeiramente relevante e 
significativo à preparação dos jovens para a 
construção de um futuro mais positivo. 

Conheça as novidades para a 1ª série:

ENSINO MÉDIO

Assista ao 
vídeo e saiba 
mais sobre as 
mudanças:

Formação Geral Básica (FGB) – Livros  
didáticos e de atividades bimestrais  
por área do conhecimento:
• Linguagens e suas 

Tecnologias  
+ Ciências Humanas e 
Sociais Aplicadas

• Matemática e  
suas Tecnologias  
+ Ciências da Natureza  
e suas Tecnologias

Itinerário Formativo Integrado (IFI) – Livros 
didáticos semestrais:
• Projeto de Vida • Oficina de Textos

Plataforma de aprendizagem integrada
1 Venda avulsa para os demais estados

2 Plataforma atualizada

Novidade

Livro Didático (FGB)

Guia de Estudos

Livro Projeto de Vida (IFI)

Livro Oficina de Textos (IFI)

Livro de Atividades SP/MG1

Revisa Enem

3 Literaturas

Tabela Periódica de Química

On2 + QR Codes + RA

Atividades, Simulados  
e Avaliações Integradas

                            Videoaulas

                             Studos
 

 

 

 

 

 

 

RECURSOS TECNOLÓGICOS

Novidade

1º ano

POSITIVO ON E  
REALIDADE AUMENTADAALUNO 2 VOLUMES LIVRO DIGITAL8 VOLUMES1 VOLUME 4 VOLUMES

 Língua Portuguesa
 Matemática
 Literatura
 Geografia

 História
 Biologia
 Física
 Química

 Filosofia
 Arte
 Sociologia
 Língua Inglesa

 Língua 
Espanhola
(Opcional)

 Educação Física

COMPONENTES 
CURRICULARES

INTEGRAÇÃO 
DAS ÁREAS 

mantendo todos 
os componentes 

curriculares.

DE 
ACORDO
COM A
BNCC



Preparando 
para alcançar 
resultados ainda 
mais positivos
Novas profissões, negócios que ainda 
vão surgir, tecnologias do futuro. 
Preparamos os jovens para atuar 
em uma sociedade em constante 
evolução, encarar os vestibulares e o 
Enem com determinação e construir 
um futuro mais positivo.

ENSINO MÉDIO

Saiba mais:

Acesse o livro 
digital*

 *Você pode acessar via app Android e iOS ou pela versão web.

2º e 3º anos

POSITIVO ON E  
REALIDADE AUMENTADA

DE 
ACORDO
COM A
BNCC

1 Venda avulsa para os demais estados

Novidade

Livro Didático
(4 livros ao ano)

Livro de Atividades
(4 livros ao ano)

Livro de Atividades SP/MG1

Livro Revisional 

3 Literaturas

Tabela Periódica de Química

On+ QR Codes + RA

Atividades, Simulados  
e Avaliações Integradas

                            Videoaulas

                            Studos
 

 

RECURSOS TECNOLÓGICOS
 

 

 

ALUNO 2 VOLUMES LIVRO DIGITAL8 VOLUMES1 VOLUME 4 VOLUMES

 Língua Portuguesa
 Matemática
 Literatura
 Geografia

 História
 Biologia
 Física
 Química

 Filosofia
 Arte
 Sociologia
 Língua Inglesa

 Língua 
Espanhola
(Opcional)

 Educação Física

COMPONENTES 
CURRICULARES

INTEGRAÇÃO 
DAS ÁREAS 

mantendo todos 
os componentes 

curriculares.

Novidade



1º ano. 2º ano.

1ª ETAPA 

2ª ETAPA 

O santo e a porca
Autor: Ariano Suassuna

Moby Dick
Autor: Herman Melville

Auto da compadecida
Autor: Ariano Suassuna3ª ETAPA 

A moreninha
Autor: Joaquim Manuel 
de Macedo

Dom Casmurro
Autor: Machado de Assis

Memórias de um sargento 
de milícias
Autor: Manuel Antônio  
de Almeida

1ª ETAPA 

2ª ETAPA 

3ª ETAPA 

Poemas completos
Autor: Alberto Caeiro

Os sertões: A luta em graphic novel
Autor: Euclides da Cunha

O melhor de Mário de Andrade 
Autor: Mário de Andrade

1ª ETAPA 

2ª ETAPA 

3ª ETAPA 

3º ano.

LIVROS 
LITERÁRIOS



Ampliando o 
conhecimento 
para além da 
sala de aula
Integrados aos recursos didáticos e a uma assessoria 
pedagógica efetiva, apostamos nos recursos 
tecnológicos para promover experiências positivas 
de aprendizagem e favorecer metodologias de 
ensino inovadoras.

RECURSOS TECNOLÓGICOS

Ex
pe

riê
nc

ia
 positiv

a de aprendizagem

Te
cn

olo
gia e inovação no ensino

 AVALIAÇÕES POSIT
IV

O

In
te

gr
aç

ão
 amplia

da entre a comunidade escolar

POSITIVO ON – GESTOR + PROFESSO

R +
 A

LU
N

O
 +

 F
A

M
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IA
RECURSOS 

TECNOLÓGICOS 
Sistema Positivo 

de Ensino

LIVRO DIGITAL + REALID

AD
E A

U
M

E
N

TA
D

A



Livro digital pensado de forma integrada ao 
livro didático. Recursos como simulações, 
vídeos, animações e interatividade 
despertam o interesse do aluno e favorecem 
a compreensão do conteúdo. Os livros 
digitais podem ser acessados em desktops, 
notebooks e tablets (iOS e Android).

LIVRO DIGITAL
Mais de 500 códigos nas 
páginas dos livros, facilmente 
escaneáveis pela câmera de um 
smartphone, exibem animações 
em 3D e promovem uma 
experiência educacional imersiva e 
contextualizada. Para visualizá-los, 
basta baixar o aplicativo Realidade 
Aumentada (RA) Positivo, disponível 
nas lojas App Store e Play Store.

REALIDADE AUMENTADA

Ex
pe

ri
m

en
te

 

Google Play

Apple Store

e n g a j a m e n t o

COLEÇÃO ANUAL – ACESSO À 
PLATAFORMA ATÉ 18/12/2021*

Volume 1 - Até 15/04/2021
Volume 2 - Até 30/06/2021
Volume 3 - Até 15/09/2021
Volume 4 - Até 18/12/2021

*O período inicial de acesso está relacionado 
à data de compra de cada volume

Uma plataforma digital que 
potencializa o aprendizado e 
o engajamento do aluno. Um 
ambiente virtual dinâmico para 
seu filho retomar e reforçar o que 
foi visto em sala de aula. Para o 
professor, uma melhor visualização 
do desempenho de cada estudante; 
para as famílias e os gestores 
escolares, um acompanhamento 
próximo da trajetória escolar.

POSITIVO ON

Notificações

Agenda

Mensagens  
(professor, alunos e 
responsáveis)

Relatórios  
(professor, notas e trilhas)

Carrossel  
(webconferência e site 
de gestão)

Administração de turmas

Configurações da escola

Gestor

Notificações

Agenda

Mensagens

Relatórios 
(agendamentos e notas)

Lista de tarefas do 
aluno

Controle de notificação

Diário  
(para 1º ano do Ensino 
Fundamental – Anos 
Iniciais)

Família

Notificações

Agenda

Mensagens

Relatórios  
(notas, trilhas, 
atividades e avaliações)

Carrossel  
(livro digital e livros 
de música)

Trilhas

Atividades

Avaliações

Aluno Professor

Trilhas
Atividades
Avaliações
Relatórios
Chamadas
Diário
Livros
Composição de notas
Carrossel
Notificações
Agenda
Mensagens 
Blog
Site de cursos

Saiba mais:

Saiba mais:



A avaliação de aprendizagem é o termômetro que permite confirmar o estado em que 
se encontram elementos envolvidos no contexto. Oferecida às escolas, essa avaliação de 
aprendizagem tem como objetivo principal verificar do que o aluno ainda não se apropriou, 
pois são apontados os aspectos positivos e a real necessidade de cada estudante, 
enunciando o caminho que possibilita uma aprendizagem significativa.

Uma plataforma com um banco de questões do Ensino 
Fundamental ao Médio. Por lá, é possível encontrar provas 
dos principais vestibulares do Brasil e Enem, separadas 
por disciplina, assunto e nível de dificuldade. Inclui ainda 
treinos personalizados (utilizando filtros como universidade, 
disciplina, assunto, ano das questões) e relatórios para que o 
aluno saiba em que pode melhorar. 

Parceria entre a Positivo Soluções Didáticas e a empresa 
ForEducation, que nos permite o uso das ferramentas Google 
para auxiliar professores e alunos na execução de suas rotinas 
diárias por meio de uma sala digital. 

AVALIAÇÕES DE SISTEMA

STUDOS

SALA VIRTUAL

Para alcançar 
resultados ainda 
mais positivos 

TECNOLOGIA E PREPARAÇÃO

Confira as avaliações em 2021:

1ª etapa - Avaliação de Sistema - 1ª e 2ª chamadas (6º ao 9º ano do EF e 1º ao 3º ano do EM)

2ª etapa - Avaliação de Sistema - 1ª e 2ª chamadas (6º ao 9º ano do EF e 1º ao 3º ano do EM)

3ª etapa - Avaliação de Sistema - 1ª e 2ª chamadas (6º ao 9º ano do EF e 1º ao 3º ano do EM)

Avaliação Especial - (4º ao 9º ano do EF e 1º ao 3º ano do EM)

Disponível em:



Guia de estudos 
para manter o ritmo 
de aprendizagem 
em casa
Disponibilizamos conteúdos, videoaulas e lives, para 
que os alunos tenham a oportunidade de estudar a 
qualquer hora e lugar.

POSITIVO ON

Vídeos gravados pelos nossos especialistas em cada 
componente curricular de cada nível de ensino, 
trabalhando os conteúdos presentes no material 
didático para seu filho poder estudar onde estiver.

Aplicada no início do ano, mapeia pré-requisitos para 
desenvolver conteúdos e habilidades no ano letivo em 
2021. É desenvolvido um mapa dessas habilidades e a 
correspondência com os conteúdos do ano anterior para 
facilitar a retomada das aulas

VIDEOAULAS

Com o objetivo de acompanhar o aluno ao longo do 
ano, são aplicadas avaliações quinzenais, bimestrais 
ou trimestrais, além de simulados voltados para Enem 
e vestibulares.

AVALIAÇÕES E SIMULADOS

Transmissões ao vivo em nosso canal do YouTube com 
programações relevantes para toda a comunidade 
escolar: alunos, famílias e escola. São produzidas 
lives para correções de exercícios e de preparação 
para o Enem.

LIVES

AVALIAÇÃO DIAGNÓSTICA

Conheça:



Participação 
significativa  
da família  
na aprendizagem 
escolar
Acreditamos na integração entre educação 
familiar e escolar na aprendizagem dos 
estudantes para oferecer uma formação 
de valores humanos. Disponibilizamos 
conteúdos relevantes e recursos 
tecnológicos que promovem ainda mais o 
papel da família no ensino.

FAMÍLIA

Tenha na palma da sua mão um conteúdo 
atualizado baseado nas principais dúvidas 
em relação à educação dos filhos.

REVISTA SISTEMA POSITIVO 
DE ENSINO

E-mail com dicas sobre criação de 
crianças e jovens, além de novidades 
sobre o colégio.

NEWSLETTER

Encontros com especialistas em 
educação, psicologia e saúde com dicas 
e informações sobre a criação dos filhos. 

LIVES PARA FAMÍLIAS

Serviço do Sistema Positivo de Ensino 
para a aquisição do material didático 
em um ambiente virtual de compras. 
Oferece praticidade, acesso direto aos 
materiais e facilidade do parcelamento 
estendido. Há um canal de atendimento 
para dúvidas em relação ao processo de 
compra. O calendário de compras estará 
disponível no site da DEEAS.  
Contato: 0800 723 6868 
lojanaescola@positivosolucoes.com.br

LOJA NA ESCOLA

Assine o 
nosso canal 
no YouTube:



Material  
completo e  
encantador

Preparação 
estruturada e  

efetiva

Gestão 
escolar sólida 

e integrada

Famílias  
próximas e  
satisfeitas

Professores 
capacitados e 

motivados

Alunos  
engajados e 
qualificados

RESULTADOS 
POSITIVOS

APRENDIZAGEM

Com tantos benefícios para os estudantes, integração 
significativa com as famílias e capacitação efetiva para os 

professores, os alunos do Sistema Positivo de Ensino estão 
preparados para alcançar resultados ainda mais positivos. 

Seja bem-vindo 
a esta rede de 
sucesso!



Sistema Positivo de Ensino

 sistemapositivo.com.br

 instagram.com/sistemapositivodeensino

 youtube.com/sistemapositivodeensino

 facebook.com/sistemapositivodeensinooficial

 specomvoce.com.br

200103916 


