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3ª série

A Coleção Pré-Universitário é destinada aos alunos da 3ª série do Ensino Médio e destaca-se pelo nível de aprofundamento conceitual 
e pela diversidade de questões propostas, bem como pela adequação da programação didática e curricular às exigências do Exame 
Nacional do Ensino médio (ENEM) e dos principais processos seletivos do país. Assim, a metodologia utilizada permite que o aluno 
compreenda o conteúdo com profundidade e esteja apto a resolver situações-problema contextualizadas.
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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.Disponível para todas as 

disciplinas

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

Simulado SAS ENEM
Simulado SAS Unicamp
Simulado SAS Fuvest

Esta avaliação simula a aplicação da prova do ENEM, levando em consideração suas regras e 
particularidades.

Este simulado tem o objetivo de preparar o aluno para o vestibular da Unicamp.

Direcionado a alunos da 3ª série do Ensino Médio interessados em se preparar para o 
processo de seleção da Universidade de São Paulo (USP).

UMA FORMA DIFERENTE DE EXERCITAR FOCO NA GERAÇÃO DE RELATÓRIOS

Permite que os alunos respondam às 
questões de múltipla escolha 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.

6 VEZES 
AO ANO

1 VEZ  
AO ANO

2 VEZES 
AO ANO



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. 

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.

VIDEOAULAS
2.600DE

COMPRODUZIDAS

PROFESSORES SAS
SASTV

+

Uma videoaula em 
cada capítulo do 
material 

Há um QR Code que 
direciona o aluno à 
videoaula referente ao 
assunto estudado.

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

RÁPIDO E FÁCIL
CONTEÚDOS

EXCLUSIVOS

A

ACESSO

SASTV

HORÁRIOS DE AULAS

GABARITOS DOS LIVROS

BOLETINS

AVALIAÇÕES 
 PROGRAMÁTICAS

GABARITOS 
DOS LIVROSAULAS DIGITAIS

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

RESULTADOS DOS SIMULADOS

PORTAL
SAS


