
1. Basta acessar o Positivo ON 



2. Selecionar o ano/disciplina 



3. Acessar a ícone Avaliações e a opção Criar 
Avaliação 





4. Escolher se deseja o modo manual ou 
dinâmico. 



Modo Dinâmico 

Você irá escolher grupos de questões que serão sorteadas pelo 
sistema de acordo com critérios que você preestabelecer.  

Nesta modalidade a avaliação deve ser feita online e é possível 
configurar para que cada aluno receba uma avalição diferente. 

Você pode também acessar o ícone “configurações avançadas” 
e elaborar critérios de correção e atribuição de notas pelo 
sistema.  

Nesta opção você deve incluir o agendamento, ou seja, 
determinar o período em que a avaliação estará disponível para 
os alunos. Lembre-se que ao criar o agendamento pais e alunos 
receberam mensagem via celular, conforme cadastro, avidando 
que a avalição está disponível. 

 



Modo Manual 

Você escolherá as questões uma a uma conforme o conteúdo 
trabalhado. Ao finalizar a inserção de questões, basta salvar. 

Despois de salvo basta clicar no ícone de “três pontinhos” e 
selecionar a opção imprimir. O sistema fará o download da 
avaliação em arquivo de word, assim poderá editar e incluir 
configurações próprias da escola. 

A modalidade de avaliação Manual também é possível criar 
agendamento e ser realizada online. 

Para ficar mais claro a sugestão deixo abaixo link de um vídeo 
tutorial, que demonstra o passo a passo para esta elaboração: 

  

Avaliações – Tutorial Professor (Positivo On): 
https://www.youtube.com/watch?v=T33onCTpgPg 

 

https://www.youtube.com/watch?v=T33onCTpgPg


5. Dê um título e clique em adicionar questões 



6. Aparecerão todas as questões disponíveis para o volume. É possível filtrar pela ferramenta 
de busca 



7. Selecione as questões que deseja adicionar e na sequencia clique em salvar. 



8. Aqui você poderá definir o peso, revisar as questões e por fim, salvar a avaliação 



9. A avaliação ficará salva em seu Positivo ON, aguardando impressão ou 
agendamento online 



10. Para imprimir, clique nos três pontinhos 



11. Ao clicar em imprimir o sistema vai gerar a prova em um arquivo Word que 
poderá ser configurado da melhor forma pelo professor 



Importante 

• Todas as questões presentes no banco do 

Positivo ON estão de acordo com a programação 

de conteúdos e com a proposta pedagógica do 

material didático. 

• Temos questões de vestibulares, do ENEM e 

autorais.  

• A ferramenta permitirá que o professor dê o 

enfoque pedagógico necessário a cada turma 

caso seja necessário.  


