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A esta altura, você já deve saber que o coronavírus (COVID-19) é uma preocupação em mais 
de 140 países. Com as escolas fechadas no Brasil e o isolamento social recomendado pelas 
principais organizações de saúde do mundo, todos têm suas vidas e rotinas afetadas, com 
novas formas de trabalhar, se relacionar e também de estudar. 

Por isso, a equipe do Sistema Positivo de Ensino organizou uma série de materiais para orien-
tar escolas, professores e alunos a continuarem na jornada de conhecimento. O aprendizado 
não pode parar!

As crianças são atingidas pelo que escutam e veem on-line ou na TV, ficando particularmen-
te vulneráveis a sentimentos como ansiedade, tristeza ou estresse. 

Por isso, conversar com seus filhos pequenos, usando a linguagem adequada, e orientá-los 
quanto à situação atual é essencial. Leia mais no nosso blog!

Acompanhar e incentivar os filhos nas lições de casa já é uma das tarefas dos pais. Agora, 
quando o estudo passa a ser 100% em casa, a missão dos familiares aumenta: eles devem 
fortalecer a aliança com a escola e atuar como mediadores entre o aluno e os conteúdos re-
passados pela instituição de ensino. Como fazer isso? Confira nossas dicas:

O mundo vivencia uma profunda transformação. Isso se reflete em novos comportamentos 
e profissões. O jovem nativo da era digital vai lidar com problemas complexos no mercado de 
trabalho. O Novo Ensino Médio surge com o objetivo de contribuir com uma formação que vai 
muito além do conteúdo. O objetivo é preparar o jovem para profissões que ainda não existem 
e para usar tecnologias que não foram inventadas.

O Novo Ensino Médio será implementado aos poucos até 2022. Para que o processo acon-
teça da melhor forma, recomenda-se que alunos e responsáveis se envolvam e participem 
ativamente, conversando com a escola sobre suas dúvidas e expectativas.
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O NOVO CORONAVÍRUS  
E AS CRIANÇAS

APOIAR SEU FILHO  
NO ENSINO REMOTO?

O MUNDO MUDOU E O 
ENSINO MÉDIO TAMBÉM

Como lidar?

O aprendizado continua

Mais tempo com as crianças,  
mais tempo para a brincadeira!

Nossos alunos são destaque  
em vestibulares do Brasil

Ouvir a criança, fazer perguntas e esclarecer as dúvidas.

Ajudar a criança a expressar os sentimentos de uma forma positiva.

Mostrar à criança como ela pode se proteger e proteger seus amigos.

Oferecer segurança e ficar por perto.

Para apoiar nossos alunos nos estudos durante este momento de 
crise, nós desenvolvemos o SPE Com Você, uma plataforma com 
videoaulas e outros conteúdos para todos os níveis de ensino. 

Além disso, nossos materiais trazem tecnologias que geram maior 
interatividade e são ótimas neste período de aprendizagem remo-
ta, como os QR Codes e a Realidade Aumentada.

Atividades simples de serem realizadas em casa ajudam as crianças a ali-
viar a tensão e liberar energia enquanto se divertem. Está sem ideias? Nós 
temos algumas sugestões!

1. Organizar e limpar os brinquedos
2. Ler em voz alta
3. Fazer um cineminha
4. Conversar com os amigos

Foram dezenas de alunos aprovados em 1º lugar em universidades es-
palhadas pelo Brasil. Esses resultados só são possíveis graças à quali-
dade do ensino do Colégio Tiradentes. Parabenizamos todas as nossas 
unidades pelos excelentes resultados e agradecemos a parceria com o 
Sistema Positivo de Ensino. 

LISTA DE APROVADOS EM 1º LUGAR

Alunos precisam de rotina
Assim como no dia a dia na escola, a criança precisa saber quando é hora de es-
tudar, brincar, comer e descansar. Organizem uma agenda juntos e respeitem os 
horários combinados.

Conte com a tecnologia!
Na nossa rede de ensino, alunos e professores já estão acostumados a usar o 
Positivo On e o livro digital. Além dessas ferramentas, também temos aplicativos 
e recursos de áudio e vídeo que instigam o aprendizado, facilitam a comunicação 
à distância e incentivam a autonomia do estudante.

O que estudar?
Monte um caminho de aprendizado para a criança em casa. Isso pode ser fei-
to com vídeos, leituras, brincadeiras e atividades com toda a família.  Quer uma 
ajuda extra? Confira o plano de estudos disponível no Positivo On. Nossa equipe 
pedagógica já deixou tudo prontinho para você guiar seu filho no estudo em casa!

WhatsApp, pode?
A rede social ajuda a manter o contato com a escola, e os alunos também podem 
usá-la para falar com os colegas. Só que esse bate-papo deve acontecer em 
momentos específicos. Se o aluno consultar a turma para saber o resultado de 
um exercício, por exemplo, perde a oportunidade de fazer o raciocínio sozinho e 
construir o próprio aprendizado.

Fonte: OMS e Unicef

Que aulas são?

Os Componentes Curriculares estão mais conectados às áreas do conhecimento para uma apren-
dizagem interdisciplinar: Linguagens e suas Tecnologias, Matemática e suas Tecnologias, Ciências 
da Natureza e suas Tecnologias e Ciências Humanas e Sociais Aplicadas.

Que aulas são?

Contemplam desde clube de robótica a aula de teatro. Seguem eixos estruturantes defini-
dos pelo MEC: Investigação Científica, Processos Criativos, Mediação e Intervenção Sociocul-
tural e Empreendedorismo.

Entenda as mudanças
O currículo será composto de partes que se complementam.

Contempla todas 
as habilidades e 
competências da 
BNCC (Base Nacional Comum Curricular), documento  
que define as aprendizagens essenciais.

Parte flexível do 
currículo. Cada escola 
ou sistema de ensino 
formatará do seu jeito.

60% do currículo,  
no máximo.

40% do currículo, 
no mínimo.

Formação 
Geral Básica

Itinerários 
formativos

Todos os jovens do Ensino 
Médio terão obrigatoriamente 
essa formação.

O jovem escolherá um ou  
mais itinerários, de acordo 
com seus interesses e com  
o que a escola disponibiliza.
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