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APLICATIVO P+: O QUE É?

COMO ACESSAR O P+ ALUNO DA WEB

O P+ é uma ferramenta educacional multiplataforma. Ele utiliza conceitos de aprendizagem 
adaptativa para ajudar alunos, pais, professores, orientação pedagógica, coordenadores e diretores no 
processo de ensino e aprendizagem.

Para utilizar o aplicativo P+ Aluno, siga as instruções nas páginas apresentadas neste manual.

Acesse a página do Sistema de Ensino Poliedro www.poliedroeducacao.com.br.

Ao acessar os sistemas, certifique-se de digitar a senha respeitando os caracteres com maiúsculas e 
minúsculas. Verifique sempre se seu teclado não está com o recurso Caps Lock ou semelhantes ativado.

Clique - canto superior direito da página - no Portal Edros (Área Exclusiva) para efetuar o login.
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Utilize seu e-mail e senha para acessar informações (ex.: nome.sobrenome@p4ed.com).

Ao entrar no Portal Edros clique sobre o menu “Acadêmico“ e, na sequência, nos links “P+ Aluno“ e 
seu nome, e comece a utilizar o aplicativo. 
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Ou então, utilize os ícones destacados.

Acesse a loja de aplicativos do seu aparelho. Sendo dispositivos iOS (Apple iPhone ou iPad), use a 
"App Store". Agora, sendo dispositivos Android (Samsung, Motorola - vide Considerações Gerais), use a 
"Google Play" (também conhecida como "Play Store").

COMO ACESSAR O P+ ALUNO
EM TABLETS OU SMARTPHONES
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Procure por "Poliedro" e instale o aplicativo P+ Aluno, Pai ou Responsável.

Ao abrir o aplicativo, utilize seu e-mail e senha do Poliedro para acessar as informações (ex.: 
nome.sobrenome@p4ed.com). Agora, comece a utilizar o aplicativo.
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COMO USAR O P+ ALUNO

Resumo das informações mais importantes do aluno, como compromissos da Agenda, últimos 
Recados, Tarefas, Avaliações e status do Plano de Estudos. As funcionalidades do Painel ainda não estão 
disponíveis na versão web.

Todos os compromissos escolares como aulas, provas, simulados, eventos etc. Permite sincronização 
com a agenda pessoal. 

Visualização Mensal: 

Painel

Agenda
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Visualização Semanal: 



09

Visualização Diária: 

Detalhes de aulas / eventos:
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Notificações - itens adicionados geram uma notificação para alertar o usuário:

Selecionar tipos de Eventos - permite filtrar que tipos de compromissos aparecem na agenda:
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Simulados SEP
Painel - Resumo do último Simulado:

Detalhamento da matéria (questões da matéria no Simulado; indicação de acertos e erros):
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Enunciado e resolução de questões:

Gabarito (ao se clicar nas questões o usuário tem acesso ao enunciado e à resolução):
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Classificação completa:

Análise de Deficiências (de acordo com o resultado do Simulado quais as dificuldades encontradas 
pelo aluno em cada matéria):
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Recomendações de estudo da Análise de Deficiências:

Sugestão de Estudos:
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Gerar Plano de Estudo (esta funcionalidade está disponível, apenas, na versão web):

Plano Individual de Estudo: 
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Seleção de ciclos anteriores de Simulados:

Lista de tarefas recebidas:

Tarefas
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Detalhe das tarefas:

Marcando tarefas como concluídas:
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Lista de tarefas concluídas:
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Recados
Resumo:
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Recursos
Painel de acesso:

Busca por assunto:
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Busca por material:

Resoluções de material:
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Eu

Informações pessoais e acesso ao Portal Edros (Área Exclusiva):
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Configurações

Opções de notificações, acesso à agenda pessoal e logout:
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Fale Conosco
Como enviar uma dúvida ou sugestão:

Detalhamento da dúvida ou sugestão:
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Caso tenha outras dúvidas. Consulte o módulo de “Perguntas e respostas” no Portal Edros ou utilize o 
Fale Conosco do site do Sistema de Ensino Poliedro no endereço www.sistemapoliedro.com.br.

No caso do uso de dispositivo móveis, recomendamos o uso de tablets Apple iPad ou Samsung. 
Outros dispositivos com sistema operacional Android - versões 4.0 em diante - podem rodar o aplicativo, 
porém a qualidade gráfica, a velocidade de processamento e o tempo de duração da bateria podem não 
ser ideais.

CONSIDERAÇÕES GERAIS


