RECURSOS

Conteúdos e atividades do Sistema Positivo de
Ensino são contextualizados e atualizados
anualmente. Nossos materiais são pensados de
forma integrada, respeitando a trajetória dos
alunos e a evolução das competências necessárias
para cada nível de ensino.

+ TECNOLOGIA
+ INTERATIVIDADE

+ ACESSIBILIDADE
+ CONTEÚDOS MULTIMÍDIA

EDUCAÇÃO
INFANTIL
G1 e G2
• Mais tecnologia na
educação infantil;
• Videoaulas, PDF do livro e recursos digitais
integrados com o Positivo ON que auxiliam
professores e as famílias no processo de
ensino-aprendizagem dos pequenos.
G3, G4 e G5*
• Atualizações do Manual do Professor e
Livro de Experiências;
• Inovação e alteração do tamanho dos
portfólios;
• Atualização do material de apoio.

*2º SEMESTRE DE 2021

A coleção da Educação Infantil do
Sistema Positivo de Ensino promove a
aprendizagem e o desenvolvimento
das crianças por meio de experiências
lúdicas, interativas e significativas!

ENSINO FUNDAMENTAL
ANOS INICIAIS
• Atualização de 30 a 50% da seção Lápis
na Mão e mais espaço para a realização
das atividades;
• Atualização de atividades na seção
Palavras de Cá pra Lá;
• Atualização do Manual do Professor
dos volumes 3 e 4.

ENSINO FUNDAMENTAL
*
ANOS FINAIS

• Ampliação de orientações, encaminhamentos
e explicações na seção Atividades;
• Ampliação de atividades com teor reflexivo;
• Atualização de dados, gráficos, mapas,
informações e contextos;
• Atualização do Manual do Professor.

*VOLUMES 3 E 4

ENSINO MÉDIO

• Nossas escolas já implantaram o Novo Ensino Médio
do Sistema Positivo de Ensino e lideram a transição
para este novo momento da educação no Brasil;
• Material com foco no Enem e vestibulares,
enriquecido com atualizações e linguagem juvenil para
proporcionar uma formação ainda mais inovadora,
completa e forte:
1ª série do Novo Ensino Médio
- Livros didáticos: 4 módulos de Formação Geral Básica
(8 volumes), formulados de acordo com a BNCC;
- Guia de Estudos: 4 módulos (4 volumes);
- Itinerário Formativo Integrado: Projeto de Vida e
Oficina de Textos em 4 módulos.

+ Livro digital interativo
+ Simulados
+ Conhecimento

+ Studos: avaliação e diagnóstico de aprendizagem
+ Protagonismo
+ Preparação para a vida

PRÉ-VESTIBULAR
Nosso Extensivo está cheio de novidades para
apoiar o aluno na preparação para o Enem e para os
principais vestibulares do país.
• QR Codes no início de cada aula do Extensivo
levam o aluno até vídeos que fazem um breve
resumo do conteúdo e ajudam no aprendizado;
• PDF do livro impresso no Positivo ON;
• Atualizações de atividades em todos os
componentes curriculares e dos conteúdos de
Língua Portuguesa e Geografia;
• Simulado Enem e principais vestibulares;
• Opção de simulados personalizados para as
escolas e de acordo com a região do país;
• Banco de questões para potencializar os estudos!

+ Interação
+ Aprovações
+ Resultados Positivos

