ENSINO FUNDAMENTAL

ANOS FINAIS • 6º AO 9º ANO

AS SOLUÇÕES EDUCACIONAIS SAS
ESTÃO ALINHADAS À BNCC
A Base Nacional
Comum
Curricular
o novo
documento
norteador
da Educação
Básica no
Brasil, que
defi
nene
os as
A educação
brasileira
passou
a contar(BNCC)
com a éBase
Nacional
Comum
Curricular,
um documento
normativo
que
defi
direitos de aprendizagem
todos
estudantes
da Educação
ao Ensino
O SAS
e cada
escola
parceira
aprendizagens
essenciais a de
todos
os os
alunos
da Educação
Básica.Infantil
Com isso,
escolasFundamental.
de todo o país
passam
a ter
um norteador
estãodiárias.
desenvolvendo uma série de ações para esse novo momento da Educação:
único para as suas práticas
Avaliações, banco de

Livros didáticos em

Habilidades socioemocionais

Certificação de todas as escolas

Aconformidade
BNCC devecom
estar reflquestões
etida também
nos materiais didáticos
e nas soluções digitais, e o SAS, jáparceiras
preparado
para esse novo
e videoaulas de
e formação para
desenvolvidas de forma intencional e
momentoa da
educação brasileira,
traz
em
suas coleções
para o ano
2019
as diretrizes
indicadasprofessores
nesse documento.
Elaborar
acordo
com
a BNCC
e coordenadores
sistemática
emde
todo
o material
didático
BNCC
materiais conforme a BNCC significa promover a formação humana, além da escolar, e o desenvolvimento dos alunos para que
possam enfrentar com sabedoria as situações-problema do cotidiano.
Saiba mais no site:
portalsas.com.br/basecurricular

COLEÇÃO ASAS
Atendendo aos preceitos da Base Nacional Comum Curricular de colaborar para a formação de uma sociedade justa, democrática e
inclusiva, a Coleção ASAS incentiva a capacidade de análise crítica e de raciocínio lógico, a expressão de ideias em diferentes linguagens,
o trabalho colaborativo e a utilização de diferentes fontes de informação na construção do saber. Destinada aos alunos das séries finais
do Ensino Fundamental, os livros integram as disciplinas de Língua Portuguesa, Língua Inglesa, Matemática, História, Geografia e Ciências,
desenvolvendo as habilidades expressas na BNCC de forma profunda e, ao mesmo tempo, atrativa.
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As atividades proporcionam o aprofundamento e a fixação dos assuntos estudados por meio da leitura de mapas, gráficos, tabelas,
pinturas, charges etc. As leituras complementares, por sua vez, ampliam a visão de mundo dos alunos acerca do tema em estudo. Como
suporte para os estudos, no início de cada capítulo dos livros, apresentamos um QR Code, que direciona às videoaulas produzidas pela SASTV.

ARTE

4

LIVROS

Explorando as diversas linguagens artísticas, os livros de Arte colaboram para despertar o
interesse e a reflexão pelos processos de criação e apropriação da arte pela sociedade. Com conteúdo
diferenciado e atividades teórico-práticas, estimula-se o desenvolvimento do senso estético e da
criatividade, ampliando o repertório cultural e a capacidade de análise crítica dos educandos.

MATERIAIS SUPLEMENTARES

ATIVIDADES SUPLEMENTARES
6º, 7º, 8º E 9º ANOS

ESPAÑOL
6º, 7º, 8º E 9º ANOS

FILOSOFIA
6º, 7º, 8º E 9º ANOS

PRÁTICAS DE PRODUÇÃO TEXTUAL
6º, 7º, 8º E 9º ANOS

LÓGICA
6º, 7º E 8º ANOS

RECURSOS DIGITAIS QUE ALIAM A TECNOLOGIA
AO PROCESSO DE ENSINO-APRENDIZAGEM
TAREFA
ON-LINE SAS

SISTEMA DE
AVALIAÇÃO SAS

SASTV

PORTAL SAS

SAS APP

SISTEMA DE AVALIAÇÃO SAS
O Sistema de Avaliação SAS é uma ferramenta de gestão de simulados, olimpíadas e avaliações que
possibilita diagnosticar o nível de aprendizagem dos alunos por meio de indicadores disponíveis nos
relatórios, comprovando a evolução dos alunos e da escola parceira.

É uma avaliação diagnóstica cujo objetivo é a verificação da aprendizagem ao final de cada semestre,
possibilitando reformulações no processo de ensino-aprendizagem.

Baseada nos conteúdos do livro, contempla as disciplinas de Ciências e Matemática, no 9º ano do
Ensino Fundamental.
Essa avaliação abrange as disciplinas de Português e Matemática e tem como objetivo fazer o diagnóstico
preliminar da aprendizagem dos alunos no início do ano letivo, considerando as competências e as
habilidades desenvolvidas em séries anteriores.

TAREFA ON-LINE SAS
A Tarefa On-line SAS é um ambiente digital de resolução de exercícios e registro de desempenho. A
ferramenta propõe um reforço dos conteúdos da disciplina de Matemática e dispõe de recursos de
apoio integrados aos exercícios.

DISPONÍVEL PARA MATEMÁTICA E PORTUGUÊS

COMBINAÇÃO DE ESTÍMULO E DESAFIO

A DIVERSÃO EM FAVOR DO ESTUDO

O nível de dificuldade dos exercícios é ajustado
com base nas respostas do aluno, mantendo
a atividade equilibrada: nem tão fácil que o
acomode, nem tão difícil que o desmotive.

A ferramenta utiliza recursos de jogos para
engajar os alunos. Nela é possível acumular
pontos, progredir em níveis e conquistar joias
preciosas de acordo com a pontuação.

SASTV
A SASTV é um recurso que visa difundir o conhecimento de maneira eficiente e moderna.
Essa ferramenta on-line disponibiliza videoaulas de todas as disciplinas da Coleção.
No início de cada
capítulo, há um QR Code
que direciona o aluno
à videoaula da SASTV
referente ao conteúdo
estudado.

MAIS DE

2.600
VIDEOAULAS

São mais de 2.600 aulas ministradas pelos professores do SAS, com diversas
categorias de vídeos direcionados à escola, ao professor e ao aluno: conteúdos
relacionados ao ENEM, atualidades, propostas de produção textual, dicas,
informações institucionais e muito mais.

SAS APP
O SAS App permite ao aluno e ao seu responsável o acesso, de forma rápida e fácil, aos conteúdos exclusivos do SAS.
Alguns de seus serviços disponíveis são:

GABARITOS DOS LIVROS

CALENDÁRIO

HORÁRIO DE AULAS

Os gabaritos e as resoluções das
atividades contidas no material didático
estão disponíveis no SAS App.

Os eventos letivos, quando previamente
cadastrados pela escola, estarão disponíveis no
calendário para visualização dos professores, dos
alunos e de seus responsáveis.

A escola poderá importar os horários
das aulas, os quais poderão ser
acessados por alunos e por seus
responsáveis.

VIDEOAULAS

RESULTADO DAS AVALIAÇÕES

RESOLUÇÕES

No SAS App, os usuários poderão acessar
as videoaulas da SASTV, uma ferramenta
educacional utilizada como recurso
dinâmico e enriquecedor de estudo.

Os alunos e seus responsáveis cadastrados no Portal SAS terão acesso aos
resultados das avaliações também pelo SAS App. É possível visualizar o
relatório de acertos e erros das avaliações das quais o aluno participou, a
partir de três horas após o envio dos cartões-resposta.

Divulgadas posteriormente às aplicações das
avaliações, as resoluções das questões são
disponibilizadas juntamente com o relatório
de desempenho.

PORTAL SAS
O Portal SAS é um espaço virtual que dispôe de conteúdos relevantes para o dia a dia do aluno.

RESULTADOS DAS
AVALIAÇÕES SAS

Escola, professor e aluno têm acesso a um relatóriodiagnóstico após a aplicação das avaliações, no qual são
apontados os aspectos a serem desenvolvidos e uma
análise comparativa entre os participantes.

0800 275 3000

PLANO DE
ESTUDOS

Essa ferramenta oferece um diagnóstico do aluno com
base em suas lacunas de aprendizado, orientando a
revisão do conteúdo e oferecendo questões extras para
garantir seu desenvolvimento.

www.portalsas.com.br

GABARITOS E
RESOLUÇÕES

Os gabaritos e as resoluções dos
exercícios dos livros da Coleção estão
disponibilizados no Portal SAS.

