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Sistema Poliedro apresenta novidades em seu aplicativo de ensino
Durante a feira Bett Brasil Educar, o maior evento de educação da América Latina, a
marca educacional, reconhecida pela promoção de um ensino de excelência em todo o
País, irá demonstrar os novos recursos da ferramenta que auxilia na construção do
aprendizado
Como devo estudar para melhorar meu desempenho para as provas escolares e o
vestibular? Para auxiliar o estudante neste planejamento, o P+, plataforma tecnológica
do Sistema de Ensino Poliedro, que pode ser acessada de qualquer dispositivo com
acesso à internet, oferece um plano de estudos com base em sua performance
individualizada.
Acompanhar o desempenho das turmas e de cada aluno individualmente, sabendo onde
estão suas deficiências de estudos e quais conteúdos é necessário ter foco para
melhorar o aprendizado já é uma realidade para alunos, professores e familiares de
estudantes de escolas parceiras do Poliedro em todo o Brasil.
A marca educacional aposta em recursos tecnológicos como grandes aliados na
construção do ensino e irá levar seu aplicativo, com novas funcionalidades, para a Bett
Brasil Educar, maior evento de tecnologia e educação da América Latina, que ocorre
entre os dias 14 e 17 de maio. Além dos recursos tecnológicos, o Sistema apresentará
na feira sua metodologia responsável pelo aumento da performance dos alunos das
escolas parceiras, apoio no planejamento didático, materiais e projetos desenvolvidos.
O P+ conta com diversos recursos que tornam o caminho de aprendizagem de cada
aluno único e repleto de conhecimento. Confira os destaques da plataforma e algumas
novidades:
Resoluções detalhadas das questões do material didático
Imagine a seguinte situação: o aluno está resolvendo questões presentes no material
didático e, ao consultar o gabarito, percebe que errou. Para auxiliá-lo neste processo, o
P+ apresenta a resolução detalhada de cada atividade, mostrando outras possibilidades
de resolução (quando existirem) e materiais relacionados àquele conteúdo.
Resultado rápido após os simulados e provas
Após a realização do simulado, o aluno recebe de forma rápida a sua nota diretamente
no aplicativo. Assim, já é possível saber como foi seu desempenho, bem como sua
classificação em relação aos demais alunos da turma, da escola e de todo o Sistema de

Ensino Poliedro. Além de visualizar as questões que errou, o estudante recebe
indicações de capítulos e de conteúdos que precisam ser estudados novamente, bem
como de materiais extras que podem ser consultados para auxiliá-lo a melhorar seu
desempenho. Esta análise ajuda a corrigir falhas, aumentar o nível de conhecimento e
ampliar o repertório que o aluno já possui.
Ciclo avaliativo
Com esse recurso, as escolas poderão avaliar um ou mais alunos por meio de provas
rápidas que permitirão verificar o nível de conhecimento de maneira dinâmica para
equalizar o desempenho dos estudantes em cada turma. As provas poderão ser
realizadas on-line (no celular ou no computador) com resultado imediato ou por meio
do preenchimento de gabaritos e envio de dados (versão off-line).
Resolução de questão obtida por reconhecimento óptico
O novo recurso facilitará a rotina de estudos, possibilitando aos alunos a obtenção de
respostas de questões contidas nas coleções Poliedro simplesmente apontando a
câmera do celular para a página do livro. O aplicativo reconhece as questões contidas
na página e oferece a visualização de arquivos associados às respostas (imagem, texto,
URL ou realidade aumentada). Tudo isso de maneira prática e rápida.

Sobre o Sistema de Ensino Poliedro
Desde 2001, o Sistema de Ensino Poliedro tem a meta de oferecer a melhor experiência
educacional a escolas em todo o Brasil. Originalmente adotado nos cursos PréVestibular do Poliedro, reconhecidos pelo alto índice de aprovações nas melhores
universidades do País, o Sistema expandiu-se para os Ensinos Médio, Fundamental I,
Fundamental II e Educação Infantil, abrangendo assim, toda a vida escolar do aluno.
Atualmente, conta com mais de 450 instituições de ensino em mais de 200 cidades e 25
estados brasileiros e no Distrito Federal.
Ao promover uma educação de excelência, o Sistema de Ensino Poliedro obteve 6.211
alunos aprovados em 118 das 133 instituições que utilizam o Sistema de Seleção
Unificada (SISU) em 2018. Do total, 575 estudantes alcançaram as primeiras colocações.
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