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O Positivo nasceu do ideal de um grupo de
professores visionários e foi construído por
pessoas determinadas a fazer sempre o melhor na
busca da excelência.
Há mais de 45 anos dedicando-se à educação,
tendo como valores principais o Saber, a Ética, o
Trabalho e o Progresso, construiu-se uma história
de empreendedorismo e ousadia que faz do
Positivo, hoje, um dos maiores grupos educacionais
do país.
A educação é o começo de tudo.

Soluções educacionais completas e inovadoras.
Especializada no segmento educacional, a Editora Positivo
edita, publica e comercializa livros didáticos, paradidáticos e
de literatura, atlas e dicionários, com destaque para o mais
importante dicionário da Língua Portuguesa, o Dicionário
Aurélio. Com seus sistemas de ensino, atende mais de 1.500
municípios e 4.500 escolas no Brasil e no Japão.

Para saber mais sobre o Grupo Positivo e
os demais produtos oferecidos pela Editora
Positivo, acesse sistemaaprendebrasil.com.br
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SEUS ALUNOS
CONQUISTAM MAIS
OPORTUNIDADES
DE APRENDIZADO

O Aprende Brasil é um sistema de
ensino completo, que oferece um
conjunto específico de soluções
para a rede de ensino pública: Livro Didático Integrado, Assessoria
Pedagógica, Plataforma Virtual
de Aprendizagem (Aprende Brasil
On), Sistema de Avaliação (hábile)
e Sistema de Gestão (simeB).
O Sistema de Ensino Aprende Brasil
foi desenvolvido para potencializar
a qualidade do ensino nas escolas
do seu município.

LIVRO DIDÁTICO INTEGRADO

SIMEB

Nas versões impressa e digital. Materiais didáticos da Educação Infantil
ao Ensino Médio articulados com a
plataforma virtual de aprendizagem.

Sistema de Monitoramento Educacional do Brasil que acompanha os
resultados alcançados e desenvolve
planos de ação para contribuir com
a qualidade do ensino em cada município.

APRENDE BRASIL ON
Uma plataforma virtual de aprendizagem com recursos e tecnologias
que potencializam o aprendizado e o
engajamento dos alunos.

ASSESSORIA PEDAGÓGICA
Aprimoramento e constante atualização dos professores, por meio de
cursos de formação e atendimento
personalizado.

HÁBILE
Sistema de Avaliação Positivo, nos
padrões da Prova Brasil, que sistematiza informações a respeito do
desempenho dos alunos e identifica
aspectos a serem aprimorados.

DIFERENCIAIS IMPORTANTES
Autonomia de gestão pedagógica
nas escolas, possibilitando a cada
município a escolha dos recursos
didáticos que adotará para realizar
o trabalho educativo.
Capa personalizada para os Livros
Didáticos - para convênios acima
de 500 alunos.
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Atendimento personalizado para
cada região, com toda a atenção
necessária.
Conhecimento das necessidades
didático-pedagógicas dos municípios parceiros e do cenário da educação brasileira.

Auxílio no gerenciamento de projetos e ações desenvolvidos para
obtenção de excelentes resultados no cenário educacional do
seu município.

LIVRO DIGITAL
ENSINO FUNDAMENTAL
Os tempos mudam.
A rotina em sala de aula
também.

O Livro Digital reúne todo o conteúdo escolar das
coleções do Aprende Brasil em uma versão interativa.
São recursos que proporcionam inúmeros benefícios
pedagógicos ao processo de ensino e aprendizagem,
favorecendo o desenvolvimento de múltiplas habilidades e competências. Para o Ensino Fundamental
– Anos Finais, além dos simuladores, vídeos, infográficos e animações, são disponibilizados um manual
integrado para o professor e um material de apoio
impresso*. Tudo isso com a comodidade do acesso
em diversos dispositivos - desktops, notebooks e
tablets (iOS e Android).

SIMULADORES

VÍDEOS
ANIMAÇÕES

INFOGRÁFICOS

Conheça em detalhes cada um dos
recursos do nosso livro digital.
sistemaaprendebrasil.com.br
* Material de Apoio Impresso será disponibilizado apenas para os que adquirirem somente o livro digital.
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EDUCAÇÃO INFANTIL
GRUPOS 1 E 2 (1 E 2 ANOS)

Coleção desenvolvida para atender às necessidades das creches e das
escolas que recebem bebês e crianças pequenas de 0 a 2 anos e 11 meses.
Os materiais contribuem com o trabalho dos professores na integração
entre educar e cuidar.
CRIANÇA

PROFESSOR

1 Livro de Referência para Atuação Docente — G1 e G2
1 CD com músicas, histórias e sons, específicos para cada grupo — G1 e G2
1 Livro de Recadinhos — G1 e G2
1 Álbum do Bebê — G1
60 Pranchetas de Experimentação (volumes 1 e 2) — G2
Maletas específicas para cada grupo — G1 e G2

Conheça a lista completa dos materiais e
tenha acesso a uma amostra do principal
livro da coleção.
sistemaaprendebrasil.com.br
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EDUCAÇÃO INFANTIL
GRUPOS 3, 4 E 5 (3, 4 E 5 ANOS)

DE
ACORDO
COM A

BNCC

Esta coleção está de acordo com a BNCC. Por meio de interações e
brincadeiras, o material oferece aprendizagens significativas que visam
ao desenvolvimento integral da criança.
CRIANÇA

PROFESSOR

Livro Didático Integrado* — G3, G4 e G5**
Livro Didático de Orientações Metodológicas de Arte e de Educação Física,
específico para cada Grupo — G3, G4 e G5
CD com músicas, histórias e sons, específicos para cada grupo — G3, G4 e G5
Maletas específicas para cada grupo — G3, G4 e G5
*Os livros do professor possuem orientações didáticas página a página.
**Livro Didático Integrado:
G3 — 2 volumes anuais (semestral) + Livro Brincadeiras daqui e dali (anual)
G4 e G5 — 4 volumes anuais (bimestral)

Confira todos os materiais que fazem parte
desses grupos e tenha acesso a amostras
de algumas páginas como esta ao lado.
sistemaaprendebrasil.com.br
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Campos de experiência dos Livros Didáticos Integrados: O eu, o outro
e o nós; Corpo, gestos e movimentos; Traços, sons, cores e formas; Escuta,
fala, pensamento e imaginação; Espaços, tempos, quantidades, relações
e transformações. E ainda: Arte e Educação Física (para o professor).
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37

Grupo 4 — Volume 1 — Criança
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NOVO

ENSINO FUNDAMENTAL

1° e 2° anos

Anos Iniciais - 1°. AO 5°. ANO

DE
ACORDO
COM A

BNCC

1° e 2° anos

Componentes curriculares:
Língua Portuguesa, Matemática, Ciências,
História, Geografia, Arte e Língua Inglesa.
Mais: Educação Física (para o professor).

A coleção dos Anos Iniciais tem enfoque na alfabetização e no desenvolvimento
de competências e habilidades específicas de cada área, promovendo um ambiente
interativo, com a participação contínua dos alunos em discussões, investigações,
produções, jogos e resoluções de problemas.
ALUNO

PROFESSOR

Livro Didático Integrado (4 volumes) — 1° ao 5° ano*
Livro Didático de Orientações Metodológicas de Educação Física (anual) — 1° ao 5° ano
Livro Didático de História e Geografia Regional por unidade federativa (anual) — 4° e 5° ano
CD de Arte com músicas e sons (anual) — 1° ano
4 cartazes: Parlendas, Contos de Fada, Calendário e Régua do Crescimento — 1° ano
48 cartões de letras e números — 1° ano
Músicas e sons de Arte, contemplados no livro didático e disponibilizados
no Aprende Brasil On para download — 2° ao 5° ano
CD de Língua Inglesa com músicas, textos e atividades de listening explorados
no livro didático (anual), específico para cada ano escolar — 1° ao 5° ano
Sondagens Diagnósticas — 2° e 5° ano

* Os Livros Didáticos de Língua Inglesa
e de Arte, destinados ao professor, são
encadernados separadamente.
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TAMBÉM
EM VERSÃO
DIGITAL

Acesse o site, conheça os detalhes
e uma amostra do Livro Didático
Integrado do novo 1° ano.
sistemaaprendebrasil.com.br

ENSINO FUNDAMENTAL
Anos Finais - 6°. AO 9°. ANO

Componentes curriculares: Língua Portuguesa,
Matemática, Ciências (Física e Química — 9º ano),
Geografia, História, Arte e Língua Inglesa. Mais:
Educação Física (professor).

A coleção apresenta situações didáticas que aproximam os alunos de diversas
manifestações culturais, com a intenção de estabelecer e ampliar relações sociais,
desenvolvendo estruturas cognitivas e autonomia intelectual.

ALUNO

PROFESSOR

Livro Didático Integrado (4 volumes) — 6° ao 9° ano
Livro Didático por disciplina (4 volumes) — 6° ao 9° ano
Livro Didático de Orientações Metodológicas de Educação Física (anual) — 6° ao 9° ano
CD de Língua Inglesa com músicas, textos e atividades de listening explorados
no livro didático (anual), específico para cada ano escolar — 6° ao 9° ano
Sondagens Diagnósticas (estilo Prova Brasil) — 9° ano

Veja mais detalhes sobre o Ensino
Fundamental - Anos Finais e conheça
uma amostra do Livro Didático Integrado.
sistemaaprendebrasil.com.br

TAMBÉM
EM VERSÃO
DIGITAL
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ENSINO MÉDIO MODULAR
MODULARES (170 MÓDULOS) - 1ª. À 3ª. SÉRIE
(167 módulos para os alunos e 3 exclusivos para o professor)

DISPONÍVEIS CONFORME A
ORGANIZAÇÃO CURRICULAR
DE CADA ESCOLA.
ALUNO
Disciplinas: Língua Portuguesa, Língua Inglesa, Língua
Espanhola, Literatura Brasileira, Literatura Portuguesa,
Arte, Educação Física, Matemática, Matemática
Básica, Matemática Financeira, Física, Química,
Biologia, Geografia, Geopolítica, História, História
da África, História do Oriente, Filosofia e Sociologia.
167 módulos

PROFESSOR
O livro do professor apresenta orientações didáticas detalhadas, com fundamentação teórica, textos complementares, sugestões de filmes, de leitura e de atividades.
167 módulos + 3 volumes anuais contendo a Concepção
de Ensino e a Programação de Conteúdos de todas as
disciplinas
1 Tabela Periódica dos Elementos (anual)

1 Tabela Periódica dos Elementos (anual)

Para saber mais sobre o Ensino Médio
Modular e ter acesso a uma amostra
do livro, acesse
sistemaaprendebrasil.com.br
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PLATAFORMA
VIRTUAL DE
APRENDIZAGEM
Desenvolvida para aprimorar
a aprendizagem dos alunos.

O Aprende Brasil On é uma plataforma virtual de aprendizagem desenvolvida para a comunidade escolar dos municípios conveniados ao Sistema de Ensino Aprende Brasil. Essa
plataforma dispõe de um conjunto de ferramentas e recursos que permitem o gerenciamento do processo de aprendizagem e potencializam o engajamento dos alunos, de acordo
com o ritmo de cada um.
Os conteúdos são organizados em trilhas de aprendizagem
vinculadas ao Livro Didático Integrado, propiciando ao aluno

potencializar o aprendizado e ao professor o acompanhamento sistemático do desenvolvimento de cada aluno. Por
meio de relatórios, é possível que o gestor, o professor e
os familiares acompanhem a aprendizagem com análises
sobre o desempenho do aluno ao longo de sua trajetória
escolar.
Com possibilidade de acesso via web e via mobile, para
aparelhos iOS e Android.

PROFESSOR On
Acesso via mobile (aplicativo) e web

ALUNO On
Acesso via mobile (aplicativo) e web
Atividades e avaliações on-line
Acesso às trilhas de aprendizagem
(vídeos, textos, imagens, atividades e jogos)
Relatórios de desempenho
Comunicação integrada com professores

GESTOR On

Flexibilidade no planejamento
Relatórios de desempenho dos alunos

Acesso via web

Ferramenta de avaliações e atividades

Comunicação integrada com professores,

Comunicação integrada com pais e alunos

pais e alunos
Acesso à agenda
Relatórios de desempenho dos alunos,
turmas e das escolas da rede.
Canal personalizado

FAMÍLIA On
Acesso via mobile (aplicativo)
Acompanhamento de atividades e avaliações

Conheça os detalhes das funcionalidades
do Aprende Brasil On e seus diferenciais
para cada público.
sistemaaprendebrasil.com.br

Relatórios de desempenho
Comunicação integrada com professores e
gestores
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ASSESSORIA
PEDAGÓGICA
Presencial e a distância
conforme o plano
educacional do município

O Sistema de Ensino Aprende Brasil coloca à disposição da Secretaria de Educação uma estrutura capaz de auxiliar na articulação, na seleção e na concretização das prioridades da ação educativa.
A equipe de Assessoria Pedagógica realiza encontros formativos e atendimentos pedagógicos presenciais e a
distância, com o objetivo de contribuir para o programa de formação continuada, tanto da equipe técnico-pedagógica, dos gestores e dirigentes educacionais quanto dos docentes que compõem a rede pública de ensino.
Essa assessoria é realizada por profissionais especialistas na área da educação, que, com o conhecimento da escola
pública e das novas demandas educacionais do território nacional brasileiro, promovem reflexões sobre os temas
educativos de relevâncias global e local, associados à utilização do Livro Integrado e do Aprende Brasil On.
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ATENDIMENTOS PEDAGÓGICOS

FORMAÇÃO A DISTÂNCIA

ENCONTROS FORMATIVOS

INFORMÁTICA EDUCATIVA

WEBCONFERÊNCIAS

ASSESSORES DE ÁREA

Os encontros de Informática Educativa
destinam-se às equipes técnico-pedagógica e docente, tanto da Secretaria
de Educação quanto das escolas da rede
pública de ensino.
Conheça algumas das ações da Informática
Educativa:
• motivar a aprendizagem colaborativa;
• alavancar a construção do
conhecimento;
• interagir com o livro didático;
• trabalhar com suportes tecnológicos
no processo pedagógico (impresso e
digital);
• estruturar, junto à Secretaria, projetos
que promovem a inclusão e o
letramento digital;
• utilizar o Aprende Brasil On como uma
área educativa confiável e segura.

Para possibilitar o diálogo, oferecemos
webconferências nas diversas áreas de
conhecimento e de gestão escolar.
São ofertadas em horários distintos, para
que o professor possa se programar e
participar. Durante as webconferências, o
diálogo ocorre via chat, proporcionando
a interação dos participantes com o
palestrante e com os demais colegas de
outras escolas.

Os encontros propiciados pelos
Assessores de Área, especialistas em
cada uma das áreas de conhecimento, são
destinados às equipes docentes e diretivas
da rede pública de ensino.
Ofertados para cada nível de ensino,
englobam os anos e ciclos da Educação
Básica, refletindo sobre as demandas
educacionais presentes nos processos
de ensinar e aprender dos componentes
curriculares.

Para saber mais detalhes sobre
como a nossa Assessoria Pedagógica
auxiliará o seu município, acesse
sistemaaprendebrasil.com.br

ATENDIMENTO
PERMANENTE E
PERSONALIZADO
Para a equipe técnica
da gestão pública

A Editora Positivo conta com uma área exclusiva responsável pelo pleno cumprimento do contrato e pela satisfação
dos clientes do Sistema de Ensino Aprende Brasil. O atendimento é feito de forma personalizada em cada região,
por meio de contato telefônico, e-mail e também pessoalmente.
Um profissional dedicado ao seu município, que, desde o primeiro dia do convênio, atenderá a gestão do contrato
firmado. É um especialista qualificado para entender todo o histórico de processos do órgão público, estando, dessa
forma, sempre pronto para responder a questões administrativas, jurídicas, operacionais e financeiras.
O trabalho compreende o cuidado em organizar e controlar todos os documentos inerentes ao contrato, garantindo
a legitimidade do processo. Compete à área também auxiliar o cliente na solicitação dos pedidos dos materiais
didáticos e acompanhar a logística de entrega.

COM O SISTEMA DE ENSINO APRENDE BRASIL, A REDE PÚBLICA
DE ENSINO RECEBE ATENDIMENTO PEDAGÓGICO PERSONALIZADO.

Para conhecer um pouco mais sobre
o Atendimento Personalizado que
seu município receberá, acesse
sistemaaprendebrasil.com.br
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ANÁLISE
DIAGNÓSTICA DO
PROCESSO DE ENSINO
E APRENDIZAGEM

O QUE É O

?

O hábile é um produto pedagógico criado pela Editora
Positivo destinado à avaliação educacional externa de
aprendizagem em larga escala. Visa colaborar com
a equipe pedagógica da escola, analisando os resultados de suas políticas, suas práticas internas e seus
processos de ensino e aprendizagem.

EM QUE O

CONSISTE?

Coletar e sistematizar informações a respeito do
desempenho dos alunos sob a proposta baseada
em conceitos de competências e habilidades do Ensino
Fundamental por meio de testes e questionários
contextuais.
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As disciplinas avaliadas são:

Língua Portuguesa
(enfoque na leitura)

1
23

Matemática
(ênfase em resolução
de problemas)

ABRANGÊNCIA DO

Ciências

Ao adotar o Sistema de Ensino Aprende Brasil, o
hábile será disponibilizado para os alunos do 3 e do 7
anos do Ensino Fundamental, nos anos em que ocorre
a aplicação oficial da Prova Brasil (anos ímpares) e para
os alunos do 4 e do 8 anos do Ensino Fundamental,
nos outros anos (pares). Também é possível contratar
o hábile para os demais anos do Ensino Fundamental
e para o Ensino Médio.

(foco nos fenômenos
naturais e na tecnologia)

Acesse e conheça em que está fundamentado o
hábile, um exemplo de avaliação e mais detalhes
do produto.
sistemaaprendebrasil.com.br

UMA IMPORTANTE
FERRAMENTA PARA A
GESTÃO EDUCACIONAL
DO SEU MUNICÍPIO

O Sistema de Monitoramento Educacional do Brasil
(simeB) é uma ferramenta tecnológica que contribui
com a gestão educacional, o diagnóstico, o planejamento e o monitoramento das metas estabelecidas
para a rede de ensino conveniada ao Sistema de Ensino Aprende Brasil.
Por meio de dados oficiais disponibilizados pelo Governo Federal, exames oficiais (Prova Brasil) e questionários feitos pela Editora Positivo, as informações são
inseridas no sistema e tabuladas.
O simeB traduz esses indicadores em relatórios detalhados que destacam os desafios e as potencialidades da educação. A intenção é contribuir para o
aprimoramento da educação na rede pública de ensino, permitindo ao Prefeito, ao Secretário de Educação e à equipe avaliar e monitorar a qualidade da
rede de ensino.

VEJA O QUE O SIMEB PODE FAZER PELA
GESTÃO DA EDUCAÇÃO NO SEU MUNICÍPIO
Apresenta um retrato da política educacional municipal.
Estabelece de modo claro e preciso as potencialidades e os
desafios da gestão escolar.
Acompanha o histórico das informações durante os anos de
convênio.
Organiza e produz informações, possibilitando o acompanhamento do grau de desenvolvimento das políticas educacionais
do município.
Cria subsídios que possibilitem uma visão da gestão da
educação.
Apresenta informações importantes, auxiliando na criação de
um plano de ação mais focado.

Conheça mais detalhes do sistema e como
ele pode auxiliar na gestão educacional do
município.
sistemaaprendebrasil.com.br
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