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Acesse o Positivo On e clique no ícone Sala Virtual.



Selecione a etapa de ensino, o ano/série, o componente 
curricular e a turma que deseja agendar a Sala Virtual.

No exemplo, foi selecionado EF2>6º Ano>Arte> Turma AIE 6 Ano – 2020 - AIE



Após realizar a seleção, por meio do filtro, clique no botão Nova Sala.



Em seguida, as informações adicionadas no filtro serão apresentadas 
no agendamento; complemente-o, informando o conteúdo e a data.



Complemente o agendamento, informando o horário de início e fim da 
aula. O link da Sala Virtual ficará disponível na data e horário informados. 



No agendamento, é possível informar o horário Limite. É a tolerância para efetuar o 
acesso à Sala Virtual.  Após preencher e conferir todos os campos, salve o seu 
agendamento clicando em Salvar.  



Assim que for criada, agendada a Sala Virtual, pode aparecer um ícone
com um cadeado em cor vermelha, isso indica que a Sala Virtual ainda
não está disponível. Neste caso, basta clicar no ícone com a seta em
círculo para atualizar a página.



Após atualizar a página, desaparece o ícone com o cadeado e 
habilita o botão Acessar Sala. 



No agendamento da Sala Virtual, aparecem todas as configurações
(conteúdo, data, hora, limite). Não é possível editar. Caso haja um erro, é
necessário excluir o agendamento e criar um novo.

Para excluir, clique no ícone da Lixeira.  



Ao clicar no ícone para excluir a Sala Virtual, aparecerá a mensagem de 
confirmação. Ao confirmar, a Sala Virtual será excluída. 



Pronto! A Sala foi excluída e você poderá agendar uma Nova Sala. 



Acessando a Sala Virtual no 

Positivo On

Perfil Professores



Para acessar a Sala Virtual, clique no ícone Acessar Sala. 



No primeiro acesso, o usuário (professor e/ou estudante) 
será redirecionado para uma página da Google.

A Positivo Soluções Didáticas criou uma conta 
para cada usuário cadastrado no Positivo On.  

Confirme, clicando 
em Continuar.



Em seguida, aceite os Termos de Uso e, na sequência, você será 
redirecionado para a Sala Virtual. 

A Positivo Soluções Didáticas criou uma conta 
para cada usuário cadastrado no Positivo On. 



• IMPORTANTE!!!

Se o usuário não reconhecer, confirmar a conta com o domínio
@positivosolucoes.com.br e informar outra conta, como, por
exemplo, a sua conta pessoal. NÃO conseguirá fazer o acesso
imediato à Sala Virtual.

Por isso, TODOS deverão reconhecer a conta com o domínio
@positivosolucoes.com.br, que é formado pelo primeiro
nome, seguido do número do cadastro do Positivo On e o
domínio, exemplificando:
joao.123456@positivosolucoes.com.br.



Ao acessar a Sala Virtual, aparecerá a sua conta @solucoespositivo.com.br. Se 
você alternar a conta, será redirecionado e não conseguirá acessar a Sala. 

Portanto, mantenha a sua conta @positivosolucoes.com.br e não alterne conta. 



Antes de acessar a Sala Virtual, verifique se o seu áudio e vídeo estão em 
ordem. Você pode acessar com a câmera e áudio habilitados ou desabilitados. 

Em seguida, clique no botão Participar agora. 



Conhecendo a Sala Virtual 
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Agora que você já acessou a Sala Virtual. Vamos conhecer as 
suas funcionalidades. 



Ao acessar a Sala Virtual, clique em Pessoas para verificar  sua 
lista  dos participantes.



Ao passar o mouse no nome dos participantes, o professor, se quiser, 
poderá  removê-los da reunião, desabilitar ou áudio ou fixar na tela. 



Caso o professor desabilite o áudio do estudante, apenas o 
estudante poderá ativá-lo novamente.



No chat, todos os participantes poderão deixar as suas 
mensagens de texto.



Apenas os membros da minha Turma, que estão devidamente cadastrados no Positivo On, 
conseguirão acessar a Sala Virtual.

Caso o professor queira convidar alguém externo, como, por exemplo, outro professor ou 
coordenador, poderá Adicionar pessoas e convidar digitando o e-mail do convidado.



O convidado receberá um e-mail com o Convite.



Ao aceitar Participar da Reunião, será direcionado para a Sala 
Virtual. 



Se o professor que agendou a Sala não permitir o acesso, o 
convidado será notificado e não acessará a Sala Virtual.  



Se o professor permitir, o convidado terá acesso à Sala Virtual e 
poderá participar da aula por meio do áudio, vídeo e chat.  



Outra possibilidade de convidar alguém para participar da Sala Virtual é 
copiar o link disponível em Detalhes da Reunião e encaminhá-lo para o 

convidado por e-mail ou WhatsApp. 



Se for necessário, é possível Remover os convidados da Sala 
Virtual. 



Todos os participantes da Sala Virtual podem compartilhar suas 
telas e documentos. 



Para compartilhar e apresentar a tela, o participante ou professor 
deverá clicar em Apresentar agora. 



Ao clicar em Apresentar agora, aparecerão três opções de 
exibição. Tela inteira, Uma janela e Uma guia do Chrome. 



Ao compartilhar a Tela inteira, os participantes visualizarão a tela e 
todas as interações, ações do apresentador. 



O modo de apresentação, Tela inteira, exibe para os participantes 
todas as interações e execuções que o apresentador realizar em 

seu computador. 

Neste exemplo o professor está apresentando a Tela de Trabalho do seu computador. 



O modo de apresentação Uma janela exibe para os participantes 
apenas um aplicativo ou arquivo específico que esteja aberto no 

computador do apresentador. 



No modo de apresentação, Uma janela, os participantes visualizarão apenas o 
arquivo ou aplicativo que o apresentador selecionou. Nesta opção, o 

apresentador poderá acessar outros arquivos e páginas em seu computador, 
enquanto os participantes só visualizam o arquivo selecionado.

Neste exemplo o professor está apresentando um arquivo em .pdf . 
É possível  espelhar qualquer tipo de arquivo.



No modo de apresentação, Uma guia do Chrome, o apresentador poderá apresentar 
um site ou página de Internet e navegar pelo site durante a apresentação.



Neste exemplo, o professor está apresentando o site specomvoce.com.br.

Este formato é  ideal para apresentar vídeos e animações, 
como, por exemplo, um vídeo do YouTube .



Não é possível retirar a apresentação de um participante ou professor. 
No entanto, é possível substituí-la.

Assim que alguém inicia uma apresentação, remove a anterior.  



Os participantes visualizam quem está compartilhando a tela e fazendo 
a apresentação. 

Assim que alguém inicia uma apresentação, remove o anterior.  



Durante a apresentação, o apresentador visualiza 
apenas a tela que está compartilhando



Se for necessário interagir com o chat, será necessário parar o 
compartilhamento da sua tela ou arquivo.

Neste exemplo, o professor está apresentando o site do Positivo On.   



No ícone com os três pontos, é possível fazer as seguintes configurações.



Alterar layout é o formato que os participantes irão visualizar 
o layout das apresentações.



A opção Tela cheia destaca e amplia a minha apresentação.



Ativar legendas, apresenta em texto, a fala do apresentador.



A legenda reconhece e apresenta com precisão apenas áudios em inglês. 



A opção Configurações serve para verificar se o vídeo e áudio são 
adequados para participar da Sala Virtual. 



Também é possível: Informar um problema, Denunciar abuso e solicitar 
Ajuda na Sala Virtual. 



Acessando a Sala Virtual 
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Quando o estudante acessa o Positivo On e clica no ícone da Sala Virtual, na 
barra superior, é direcionado para os agendamentos das Salas.



Ao clicar no título da Sala Virtual, ele é automaticamente redirecionado para 
a Sala Virtual. 

ATENÇÃO: Lembre-se de que, no primeiro acesso, será 
necessário confirmar a conta @positivosolucoes.com.br 



Em seguida, basta clicar no botão Participar agora e interagir com os demais 
participantes da Sala Virtual.  


