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COLEÇÃO
SAS

SUPLEMENTARES
MATERIAIS

Materiais atualizados anualmente

Todos os livros disponíveis 
também em formato digital.

3ª SÉRIE

6 LIVROS INTEGRADOS

ARTE

INDÍGENAS NO BRASIL 
E POVOS DA ÁFRICA: 
BREVES HISTÓRIAS

ENEM – REVISÃO FINAL

ENEM POR 
HABILIDADES 3

FILOSOFIA E 
SOCIOLOGIA

MÓDULO EXTRA - 
PARA FUVEST, 
UNICAMP E OUTROS 
VESTIBULARES

COLEÇÃO

PRÉ-
UNIVERSITÁRIO

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.



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

Materiais atualizados anualmente

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

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

TVSAS

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

01 videoaula

MÓDULO EXTRA - 
PARA FUVEST, 
UNICAMP E OUTROS 
VESTIBULARES

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.

Simulados SAS dos principais vestibulares 
nacionais: Enem, Fuvest e Unicamp e simulados de 
vestibulares regionais.

A aplicação dos simulados leva em consideração 
as regras e particularidades de cada prova com o 
objetivo de preparar o aluno para o vestibular.

Plataforma de Avaliações
3ª série

Avaliações SAS

E mais:



Disponível para todas as 
disciplinas

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

Atividades
digitais

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.
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