


Olá!
O Governo do Ceará, por meio da 

Secretaria da Educação (Seduc), disponibilizou 
para você, estudante da 1ª série do Ensino Médio,

mais um equipamento para fortalecer a sua
aprendizagem na rede pública estadual de ensino.

Com o Tablet Educacional, você terá acesso a
todas as atividades remotas desenvolvidas pela
escola, aos conteúdos online e às plataformas

virtuais oferecidas aos estudantes cearenses. Além
de assistir às aulas online e resolver exercícios,

você poderá interagir com professores e colegas 
e organizar os seus estudos de forma 

mais dinâmica e criativa.



Oferece acesso a diversos
conteúdos e aplicativos

É leve e móvel

Possui tela maior 
que a do smartphone

Permite que um texto ou imagem possa ser
visualizada com mais detalhes (a abertura

dos dedos sobre qualquer área da tela)

Facilita a compreensão dos
conteúdos, possibilitando um
estudo mais dinâmico

Contribui com o 
desenvolvimento 
da sua autonomia



Clique no botão
“INICIAR”.

Insira o chip para
conectar a uma

rede móvel.



Abra com cuidado o
acesso ao slot do chip

localizado na parte
superior do tablet.

Verifique o local e
posição correta de

como inserir o chip de
acordo com a figura
impressa no tablet.



Faça o login
preenchendo o campo

“E-mail ou telefone”
utilizando sua conta
educacional Google.

Clique em “Concordo”
para aceitar os termos

de uso e prosseguir com
a configuração.



Clique em “Mais”
para descer 
na página.

Clique em “Aceitar”
para finalizar e

confirmar os termos
de uso e políticas de

privacidade.



Usando o teclado
numérico, você definirá

uma senha com no
mínimo 4 dígitos para 

o bloqueio de tela.

Pronto, o seu tablet
está pronto para uso!



Ao acessar o tablet, você encontrará
algumas plataformas disponibilizadas

aos estudantes cearenses. Saiba como
elas poderão auxiliar nos seus estudos: 



Você poderá receber e enviar suas
atividades por meio das plataformas Aluno
Online e Google Sala de Aula. Com o
Aluno Online, você também tem acesso a
diversos recursos que estimulam o
desenvolvimento escolar e a interação
com outros estudantes. Já no Google Sala
de Aula estão as turmas virtuais, as quais
você também poderá dialogar, visualizar
notas e participar de aulas online.

Com o Google Documentos (Google
Docs, em inglês), você poderá elaborar
textos e compartilhá-los de forma
remota. É possível verificar o dia, o
horário e a autoria de cada parte do
documento. 



Com o Google Planilhas (Google
Sheets, em inglês), é possível criar,
editar e compartilhar diversos tipos
de gráficos e tabelas e realizar
cálculos rápidos por meio de
funções/fórmulas. Além disso, é
possível trabalhar em modo offline
e convidar outros usuários para
criar trabalhos colaborativos

Com o Google Meet, poderão ser
criados encontros virtuais para a
realização de alguma atividade
ou pesquisa escolar permitindo a
interação simultânea. É possível
apresentar documentos, vídeos,
slides, planilhas, dentre outros.



O Gmail permite enviar e receber emails.
Por ele, você poderá receber notificações
de aulas e atividades postadas no Google
Sala de Aula além de manter comunicação
com professores e colegas de classe por
meio do chat. 

O Google Apresentação (Google Slides, em
inglês) permite a criação e edição de
apresentações, a partir de templates com
diferentes tipos de organização das
informações de maneira interativa. Essas
apresentações podem ser desenvolvidas de
forma colaborativa.

O Google Formulário (Google Forms,
em inglês) permite criar ou participar
de pesquisas, avaliações e responder
a questões discursivas. 



O aplicativo da Khan Academy
oferece recursos educacionais online
e gratuitos. Os cursos são simples e
divertidos, envolvendo conceitos de
gamificação para facilitar a
aprendizagem. À medida que você
resolver uma questão proposta,
poderá ganhar pontos e medalhas.

No aplicativo da Stoodi, você tem
acesso a videoaulas de todas as
matérias, divididas em módulos e
organizadas em ordem cronológica para
facilitar na busca de um determinado
assunto. Além disso, oferece um banco
de questões de níveis fácil, médio e
difícil, com algumas resoluções em
vídeo para que você possa tirar dúvidas
enquanto assiste.



O #Enemnarede é uma plataforma
digital, desenvolvida pela Seduc,
com videoaulas e material
estruturado, explorando temas
que são exigidos no Exame
Nacional do Ensino Médio (Enem). 



Cadastre no seu tablet o e-mail institucional no
primeiro acesso (@aluno.ce.gov.br).
Use o tablet  para a participar das aulas e realizar as
atividades escolares;
Use linguagem adequada em todas as comunicações;
Faça uso responsável das redes sociais;
Respeite as leis de direitos autorais, fazendo o
download ou a importação apenas de músicas ou
outros arquivos, cuja reprodução seja legalmente
autorizada ou pertença ao domínio público;
Não compartilhe senhas nem tente “quebrá-las”
(descobri-las);
Evite fazer o download e instalação de qualquer
programa que possa alterar o funcionamento
adequado do tablet;
Evite o contato com o aparelho por muitas horas
seguidas a fim de prevenir danos à saúde, pois o
tablet é um aparelho eletrônico e oferece
transmissão de radiação e energia;

mailto:nome.sobrenomeXX@aluno.ce.gov.br


Fique atento ao carregamento da bateria 

Zele pela segurança e integridade do dispositivo;

Não deixe o tablet em contato com 

A tela é muito sensível e qualquer 

Não existe nenhuma 

do dispositivo, download e atualização dos aplicativos;

temperaturas elevadas, pois podem 
danificar a bateria ou o próprio aparelho, 
diminuindo sua vida útil;

movimento brusco poderá levar o 
aparelho à falência e custará 
caro providenciar a troca da 
tela;

garantia de reparos 
decorrentes de mau uso.



Para realizar a limpeza, desligue todo o
sistema do tablet;
Quando for limpar, use um pano macio
levemente umedecido com água para a
superfície da tela;
Evite borrifar líquidos sobre a tela.

       Limpeza da tela:

Para evitar perder dados,
informações e todo tipo de
documento por conta de
problemas com o equipamento,
armazene os arquivos no drive
(Google Drive) disponível em seu
e-mail institucional.

Atenção contra perda ou roubo:
 



• Marca: Positivo;
• Modelo: Positivo T800;
• Fabricante: Positivo Tecnologia S.A;
• Tela TFT 8’’, resolução de 1280 x 800 (WXGA);
• Processador com oito núcleos (Octa Core); 
• Memória RAM de 2GB; Memória interna de 32GB;
• Conectividade 3G e 4G compatível com todas 
as operadoras, Bluetooth™ 4.2;
• Sistema Operacional - Android 11Go;
• Suporte para SIM-CARD MICROSD com 
capacidade de 128GB;
• Câmera Traseira com resolução de 5.0 MP;
• Câmera Frontal com resolução de 2.0 MP;
• Bateria de 4.000 mAh;
• Carregador: original do fabricante 
do Tablet e o indicado para uso;
• Tomada em conformidade com a
 NBR 14136.



• Itens inclusos por unidade:tablet, carregador, 
cabo USB
• O equipamento é homologado pela Anatel
• Idioma português Brasil;
• Fonte - 100 ~ 240V Automática, 
• Garantia mínima de 12 meses de balcão. Para solicitar
assistência técnica no período vigente da garantia, é
necessário contato com a empresa.



Para os demais municípios, o atendimento será via 
e-tiket, por meio de call center, com abertura de
chamado pela central telefônica 0800 644 6591 ou 
e-mail: positivo.beta@positivo.com.br. O estudante
solicitará a abertura do chamado e será gerado um
código de postagem (sem custo para o aluno).

Os serviços de assistência técnica e suporte técnico
serão prestados em horário comercial, de 8h às 17h, de
segunda-feira à sexta-feira, para todo hardware e
software (sistema operacional) ofertado.

A garantia será integral pelo prazo de 12 meses, com
cobertura total para as peças e serviços. Em caso de
troca do produto com defeito, um novo será fornecido;
A garantia de atendimento, suporte e reparos será na
modalidade balcão nos municípios de Fortaleza, Caucaia,
Maracanaú e Juazeiro do Norte.

Os serviços de assistência técnica serão prestados por
meio da rede autorizada pela Positivo, localizada no
estado do Ceará.
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O tempo de solução, que compreende o período entre a
abertura do chamado técnico e a definitiva resolução do
chamado, seja por meio de assistência técnica ou
substituição do equipamento, será de 24 horas úteis
para o atendimento balcão. Na solução do problema
serão considerados, para efeitos contratuais, oito horas
de segunda-feira à sexta-feira, excluindo-se feriados.

O tempo de solução no atendimento e-ticket será de 24
horas úteis, contabilizadas a partir do recebimento do
equipamento no centro de reparo e finalizado o
chamado com a postagem de devolução do equipamento
ao aluno.

Na impossibilidade de solução definitiva do problema no
prazo estabelecido, a Positivo disponibilizará, para uso
imediato, outro equipamento de características iguais
e/ou superior ao que está sendo objeto da manutenção.



facebook.com/EducacaoCe

instagram.com/seduc_ceara


