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COLEÇÃO PRÉ-UNIVERSITÁRIO

O material didático é composto pelos Livros Integrados e seus Suplementos. Ele é atualizado anualmente, adaptando-se às circunstâncias 
e mantendo um conteúdo sempre presente e efetivo, que são refl etidos em nossos resultados.

A Coleção Pré-Universitário é destinada aos alunos da 3ª série do Ensino Médio e destaca-se pelo nível de aprofundamento técnico e 
pela diversidade de questões propostas, bem como pela adequação da programação didática e curricular às exigências do ENEM. Assim, a 
metodologia utilizada permite que o aluno estude o conteúdo com profundidade e esteja apto a resolver situações-problema contextualizadas.
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MATERIAIS SUPLEMENTARES

SAS PLATAFORMA DE EDUCAÇÃO
O SAS acredita que o estudo precisa estar integrado à vida, por isso nossos 

alunos dispõem de uma plataforma de produtos e serviços desenvolvidos para 
colaborar com a sua formação escolar e humana. 



RECURSOS DIGITAIS QUE ALIAM A TECNOLOGIA
AO PROCESSO DE ENSINO-APRENDIZAGEM

TAREFA
ON-LINE SAS

SISTEMA DE 
AVALIAÇÃO 

SAS SASTV

PORTAL SAS SAS APP

Desenvolvemos soluções digitais que integram tecnologia e 
conteúdo pedagógico para potencializar o aprendizado dos 
alunos e fornecer informações relevantes para professores e 

gestores escolares.



Destinada aos alunos da 3a série 

do Ensino Médio, essa avaliação 

simula a aplicação da prova do 

ENEM, levando em consideração 

suas regras e particularidades.

Após a aplicação das Avaliações, escola, professores e alunos recebem um relatório-diagnóstico, no qual são apontados os aspectos a 
serem desenvolvidos e um comparativo entre todos os participantes. 

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.

O CÁLCULO DA NOTA DO SIMULADO SAS ENEM SEGUE AS ESPECIFICAÇÕES DA TRI (TEORIA DE RESPOSTA AO ITEM).

Indicação de conteúdos disponíveis em nossos materiais para 
reforçar os estudos;

Acertos e erros; 

Competência e habilidade abordada em cada questão;

Classifi cação na escola e nacional;

Desempenho por área de conhecimento;

Gráfi cos indicadores da média de desempenho dos 
participantes.

O RELATÓRIO APRESENTA: 

No Plano de Estudos SAS, o aluno tem acesso ao seu desempe-
nho por competências e habilidades em cada área de conhecimento 
no Simulado SAS ENEM. São disponibilizadas videoaulas e itens do 
ENEM ofi cial referentes aos conteúdos das competências em que o 
aluno apresentou menor quantidade de acertos.

Esse espaço foi preparado para que o aluno revisite seu desem-
penho, pois entendemos que essa prática será fundamental na bus-
ca pela sua aprovação. 

SISTEMA DE 
AVALIAÇÃO SAS

Destinada aos alunos da 3a série do 

Ensino Médio, essa avaliação simula a 

aplicação da prova do ENEM, levando 

em consideração suas regras e 

particularidades.

5 
VEZES 

AO ANO

Direcionado aos alunos da 3ª série do 

Ensino Médio que têm o objetivo de se 

preparar para o vestibular da Unicamp.

1 
VEZ AO 

ANO
Direcionado a alunos da 3ª série do 

Ensino Médio interessados em se 

preparar para o processo de seleção da 

FUVEST.

2 
VEZES 

AO ANO



A Tarefa On-line SAS é um ambiente digital de resolução de exercícios e registro de desempenho. A ferramenta propõe um reforço dos 
conteúdos de todas as disciplinas e dispõe de recursos de apoio integrados aos exercícios.

UMA FORMA DIFERENTE DE EXERCITAR FOCO NA GERAÇÃO DE RELATÓRIOS

Permite que os alunos respondam às 
questões objetivas do próprio livro didático 

na plataforma, além de prover uma visão 
geral do desempenho em tempo real.

O engajamento dos alunos gera relatórios de 
desempenho, individual e por turmas, que 

podem ser usados por professores e gestores 
para um acompanhamento personalizado.

TAREFA
ON-LINE SAS

DISPONÍVEL PARA TODAS AS DISCIPLINAS

PARA O PROFESSOR:

Acompanhar o andamento das tarefas.

Comparar o desempenho de turmas.

Conhecer o índice de erro de cada questão de uma tarefa.



SASTV

A SASTV é um recurso que visa difundir o conhecimento de maneira efi ciente e moderna. Essa ferramenta on-line disponibiliza videoaulas de 
todas as disciplinas da Coleção. 

Aliada à metodologia dos materiais didáticos do SAS, a SASTV permite que o aluno tenha acesso a videoaulas a qualquer momento e de 
qualquer lugar, podendo ser utilizada em projetos de sala de aula invertida, o que traz excelentes resultados na aprendizagem dos alunos. 

MAIS DE

2.600
VIDEOAULAS
MINISTRADAS PELOS
PROFESSORES 

DO SAS

No início de cada capítulo, há um 
QR Code que direciona o aluno à 
videoaula da SASTV referente ao 
conteúdo estudado. 

A SASTV APRESENTA 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.



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:

SAS APP

RESOLUÇÕES

RESULTADO DAS 
AVALIAÇÕESVIDEOAULAS

No SAS App, os usuários poderão 
acessar as videoaulas da SASTV, 

uma ferramenta educacional 
utilizada como recurso dinâmico e 

enriquecedor de estudo.

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

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.

CALENDÁRIO

HORÁRIO DE AULAS

GABARITOS DOS LIVROS

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.



PORTAL SAS

0800 275 3000        www.portalsas.com.br

O Portal SAS é um espaço virtual que dispôe de conteúdos relevantes para o dia a dia do aluno. Assim como o Projeto de Redação, com 
seções que trazem discussões sobre atualidades e propostas de redação. 

Escola, professor e aluno têm acesso a um relatório-diagnóstico 
após a aplicação das avaliações, no qual são apontados os 

aspectos a serem desenvolvidos e uma análise comparativa entre 
os participantes.

Os gabaritos e as resoluções dos 
exercícios dos livros da Coleção estão 

disponibilizados no Portal SAS.

Seção em que estão disponíveis conteúdos relacionados ao ENEM, como provas e propostas 
de redação aplicadas em anos anteriores, documentos ofi ciais sobre o formato da prova, matriz 
de referência para o exame e orientações sobre o cálculo da nota. Dessa forma, os alunos têm 

acesso a diversos conteúdos que podem auxiliá-los em sua preparação para o ENEM.

RESULTADOS DAS 
AVALIAÇÕES SAS

GABARITOS E 
RESOLUÇÕES

ATUALIDADES PRATIQUE REDAÇÃO

ENEM

Estas seções trazem discussões sobre atualidades e propostas de redação. Seus conteúdos estimulam o conhecimento do aluno sobre 
assuntos atuais, possibilitando que eles pratiquem a argumentação e a escrita. 


