
A navegação nas Trilhas  Aluno no Positivo On 

foi reformulada para melhorar a experiência 

dos usuários do On. Acompanhe as mudanças 

e como aproveitá-las.
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Após a atualização feita em 31/05, logo 
após finalizar a sondagem, o aluno já 
poderá avançar para a etapa de avaliação. 
As etapas de reforço (caso necessário) e 
conteúdo continuam disponíveis, porém 
não é mais exigido concluí-las para 
avançar na trilha. 

Etapas de reforço e 
conteúdo não são mais 
obrigatórias
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A exceção será nos casos em que o 
professor agenda trilhas somente com a 
sondagem ou somente com etapa de 
conteúdo. Nesse tipo de agendamento, a 
etapa conteúdo passa a ser a última 
disponível e com isso obrigatória.
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Lembre-se: Quando o botão “sair da trilha” 
aparecer inativo, isso significa que a trilha 
ainda não foi totalmente concluída, sendo 
necessário finalizar a etapa disponível 
para que o botão seja liberado e a trilha 
seja considerada finalizada. 
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De forma a igualar os comportamentos 
da WEB e App, foi inserido o botão revisar 
depois no aplicativo. Ao selecioná-lo, 
antes de finalizar a etapa, o app irá avisá-
lo dessa marcação para que possa revisar 
sua resposta antes de concluir a trilha.

Incluído botão 
revisar depois
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No intuito de igualar as ações de 
agendamento de trilhas entre a Web e o 
App do professor, foram feitas pequenas 
modificações no aplicativo para igualar 
seu funcionamento. Veja abaixo o que 
mudou: 

As ações para habilitar ou desabilitar 
etapas e exibir acertos e erros estão 
agora localizadas na tela seleção de 
turmas para agendamento, no botão 
representado pelos três pontinhos.

Professor

Trilhas



7/8



A configuração padrão dos itens reflete a 
configuração escolhida pelo 
administrador em seu perfil e é válida 
para todas as trilhas da escola. O 
professor pode alterar  a qualquer 
momento para suas trilhas 
individualmente conforme as regras 
abaixo:  

 Os checkboxes habilitar sondagem e 
avaliação ficarão bloqueados a partir do 
momento que pelo menos 1 aluno tenha 
finalizado a primeira etapa liberada da 
trilha. Depois dos checks bloqueados, só 
é possível alterar essa ação excluindo o 
agendamento e criando novo.
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Importante: Quando um agendamento é 
excluído, a realização dos alunos é 
anulada, e as notas dos alunos desse 
agendamento também são excluídas. 

Os checkboxes para exibir acertos e erros 
podem ser habilitados e desabilitados a 
qualquer momento, independente da ação 
dos alunos na trilha.
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