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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, Matemática, História, Geografia e Ciências, desenvolvendo as habilidades expressas na BNCC de forma 
profunda e, ao mesmo tempo, atrativa.

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, é apresentado um QR 
Code, que direciona às videoaulas produzidas pela SASTV.

Os materiais suplementares são disponibilizados do 6º ao 9º ano, 
com exceção do suplemento Lógica que se distribui em três livros.
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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.

TECNOLOGIA
TECNOLOGIA

O APRENDIZADO
QUE INCENTIVA

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

6º AO 9º ANO

Ciências, Língua Portuguesa 
e Matemática

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.

Avaliação Diagnóstica
Avaliação Sistemática
Olimpíadas SAS

6º AO 9º ANO

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 – Anos Finais.

Abrange as disciplinas de Língua Portuguesa 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 que eles desenvolveram em séries anteriores.



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. 
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Uma videoaula em 
cada capítulo do 
material 

DO 6º AO 9º ANO

Há um QR Code que 
direciona o aluno à 
videoaula referente ao 
assunto estudado.
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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:
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O Portal SAS é um espaço virtual que dispõe de conteúdos relevantes para o dia a dia do aluno.
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