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Materiais atualizados anualmente

Há um livro suplementar para cada série da 
Coleção, atendendo às suas especificidades.

SUPLEMENTARES
MATERIAIS

Todos os livros disponíveis 
também em formato digital.

A Coleção Integrada engloba a 1ª e a 2ª série do Ensino Médio e abrange as diversas áreas do conhecimento, dispondo 
de informações atuais e atividades contextualizadas que estimulam o aluno a dominar linguagens, compreender fenômenos, 
resolver situações-problema, construir argumentação e elaborar propostas e estratégias para atuar eticamente em seu 
cotidiano. Desse modo,  desenvolve habilidades que são avaliadas no Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM).

Os objetos de conhecimento definidos na Matriz de Referência do ENEM são estruturados e desenvolvidos de forma 
progressiva na Coleção. Dessa forma, durante a 3ª série do Ensino Médio, o aluno revisita conceitos e amplia as possibilidades 
de aprendizagem por meio da resolução de situações-problema.

A Coleção Integrada apresenta mais de 18.000 exercícios que estimulam o raciocínio e estão dispostos em níveis 
gradativos, do mais simples ao mais complexo, com o intuito de permitir a compreensão e a apropriação de múltiplos 
conhecimentos. As atividades proporcionam o aprofundamento e a fixação dos assuntos estudados por meio da leitura 
de mapas, gráficos, tabelas, fotografias, 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, há um 
QR Code, que direciona às videoaulas produzidas pela SASTV.

1ª SÉRIE

6 LIVROS INTEGRADOS

2ª SÉRIE

6 LIVROS INTEGRADOS

COLEÇÃO

INTEGRADA

ARTE ENEM POR 
HABILIDADES 
1 E 2

ESPAÑOL FILOSOFIA E 
SOCIOLOGIA

MATEMÁTICA 
FUNDAMENTAL – 
ATIVIDADES

PRÁTICAS DE 
PRODUÇÃO 
TEXTUAL



O professor pode criar avaliações 
utilizando sugestões de prova com 
questões escolhidas pelo SAS para 
seus alunos resolverem on-line, direto 
no Portal.

E mais:

Materiais atualizados anualmente

2.600de+
V I D E O A U L A S

TVSAS

produzidas com 
professores SAS 
de todo o Brasil 
com conteúdo 
alinhado à BNCC.

por capítulo
integrada ao conteúdo do livro 
e às plataformas de exercícios.

01 videoaula

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

A Plataforma de Avaliações 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.

Para a 1ª e 2ª série, há avaliações diagnósticas cujo 
objetivo é a verificação da aprendizagem ao final 
de cada semestre, possibilitando reformulações no 
processo de ensino-aprendizagem.

Ao início do ano, existe também uma avaliação 
para Língua Portuguesa e Matemática com o objetivo 
fazer o diagnóstico preliminar da aprendizagem 
dos alunos considerando as competências e as 
habilidades desenvolvidas em séries anteriores.

Baseada nos conteúdos do livro, há as provas 
de Olimpíadas que contemplam as disciplinas de 
Matemática, Física, Química e Biologia e é aplicada 
na 1ª série do Ensino Médio.

Além destas avaliações, existem simulados do 
Enem disponíveis para estas séries com o intuito de 
preparação para os próximos anos.

Plataforma de Avaliações
1ª e 2ª séries

Avaliações SAS



1a E 2a SÉRIES

Disponível para todas as 
disciplinas

UMA FORMA DIFERENTE DE EXERCITAR FOCO NA GERAÇÃO DE RELATÓRIOS

O engajamento dos alunos gera 
relatórios de desempenho, individuais 
e por turmas, que podem ser usados 
por professores e gestores para um 
acompanhamento personalizado.

Atividades
digitais

RÁPIDO E FÁCIL
CONTEÚDOS

EXCLUSIVOS
A

ACESSO

APP

SAS

SAS

Portal

Em atividades, o aluno tem um ambiente digital de 
resolução de exercícios e registro de desempenho. Ele 
poderá fazer os exercícios do livro por disciplina e, também, 
exercícios propostos pelos professores e pela escola.

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.


