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A Coleção Pré-Universitário é destinada aos alunos da 3a série do Ensino Médio 
e tem como propósito oferecer um conteúdo aprofundado e contextualizado, 

associado ao desenvolvimento de habilidades essenciais para a vida e entrada 
nas universidades. Assim, contempla contextos diversificados e significativos ao 

estudante, alinhados à matriz de referência do ENEM.

Entregue apenas 
em formato 
digital.

FILOSOFIA E 
SOCIOLOGIA

ENEM REVISÃO 
FINAL

ARTE
INDÍGENAS E
POVOS DA ÁFRICA:
BREVES HISTÓRIAS

MÓDULO EXTRA
PARA FUVEST, UNICAMP E 
OUTROS VESTIBULARES

3a série 3a série

3a série
3a série 3a série

3a série

Volumes 1 e 2

ESTRATÉGIAS DE ESTUDO 
E APRENDIZAGEM

ENEM POR 
HABILIDADES

PRÉ-UNIVERSITÁRIO
CONHEÇA SUA COLEÇÃO

Alinhada à 
Matriz de 
Referência 
do ENEM

Material atualizado 
anualmente, abordando temas 
contemporâneos e adaptados 
à realidade do aluno

Conteúdo abrangente que 
proporciona o desenvolvimento de 
habilidades e estimula a autonomia 
e o protagonismo do aluno

O Novo Ensino Médio tem como objetivo garantir uma formação 
integral para os jovens, estimulando o protagonismo e preparando-os 
para as novas demandas e complexidades do mundo do trabalho e da 
vida em sociedade.
Sintonizados com essa mudança, a solução SAS para o Novo Ensino 
Médio oferece um conteúdo abrangente e associado a contextos 
significativos, acompanhando as transformações do mundo. Conheça 
os itens que compõem essa solução e suas principais características.

Disponíveis em formato digital 
que podem ser acessados por 
computador, tablet ou celular. 
Com recursos como anotações 
e grifo (marcação).

LIVROS DIGITAIS SAS

Gramática, Redação, Literatura, 
Interpretação Textual, Inglês, 
Espanhol, Matemática, Física, 
Química, Biologia, História e 
Geografia.

3a série

6 LIVROS INTEGRADOS
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As Trilhas Específicas visam aprofundar os conhecimentos dos 
alunos em áreas de interesse. As jornadas de aprendizagem 
propostas têm base em temas contemporâneos, jovens e que 
estimulam a participação ativa dos estudantes.

O Projeto de Vida atua no desenvolvimento socioemocional 
em busca de uma formação integral, conforme propõe a 
BNCC. O conteúdo orienta a jornada de autoconhecimento 
e protagonismo de cada aluno, na busca de seu papel como 
cidadão e profissional.

Aproximando o jovem do adulto 
que deseja se formar

Itinerários 
Formativos

Em todas as séries do Ensino Médio, 
os alunos têm acesso ao Projet, 
aplicativo que busca ajudar o aluno a 
preparar seu caminho para o futuro, 
vislumbrar possibilidades, transformar 
sonhos em objetivos e traçar planos 
para alcançá-los.

AVALIAÇÕES SAS

Aplicativo 
Projet

Para o aluno vivenciar experiências similares aos grandes 
vestibulares ou medir os seus conhecimentos.

3a série3a série3a série

Desenvolvendo 
consciência 

financeira

Táticas de 
resolução

Onde está a 
evidência?

Explorando fatos 
e contextos

Iniciativas sociais 
para mudar a 
realidade

Fechando 
a conta

Problema 
em xeque

Investigação 
forense

Mundo em 
movimento

Empreendedores
under 20

Argumentação 
na linguagem

Nossa vida 
em rede

Muito além 
da influência

Strike a 
pose

Escolhas de hoje 
para viver o amanhã

Ambiente-se

O Simulado SAS ENEM tem uma variação 
média de 3% em relação às notas obtidas na 
prova oficial. A aplicação presencial ou digital 
do simulado, utilizando a TRI para a correção, 
possibilita diagnosticar o nível de aprendizagem 
dos alunos por meio de indicadores disponíveis 
nos relatórios, comprovando a evolução dos 
alunos e da escola parceira.

NOVO!

NOVO!
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Que prepara para os melhores vestibulares do país

ESPAÇO
100% VIRTUAL
de interação à 
distância.

Mais fluidez para o 
aprendizado do aluno 
em um só lugar!

• Livros digitais e 
arquivos digitalizados

• Conteúdos interativos 
por capítulo

ESTANTE DE 
CONTEÚDO SAS

TECNOLOGIA EDUCACIONAL

0800 275 3000 saseducacao.com.br

COM ANÁLISE DE DADOS 
AVANÇADA!

BAIXE O APP!

SASTV

ATIVIDADES 
DIGITAIS

PLANO DE
ESTUDOS
PERSONALIZADO

SAS ALUNO

SALA DE AULA

Integrado ao 

Vários canais 
de vídeos 
exclusivos!

Diversos 
recursos de apoio 
integrados aos 
exercícios do 
material didático 
SAS.

Baseado no desempenho 
dos alunos nas provas,

Acesso rápido e fácil 
aos conteúdos e 
serviços SAS.

LANÇAMENTO!

+
+

+
+

+
+

MAIS DE
VÍDEOS 
DISPONÍVEIS9.000

• Resolução dos exercícios 
• Simulados SAS
• Direto ao Ponto

RESULTADOS

APROVAÇÕES EM

109
TODAS AS 

UNIVERSIDADES
DO SISU 2021

EM TODO O BRASIL

LIDERANÇA
NACIONAL

10.046
NO SISU 2021
EM APROVAÇÕES

ESTUDANTES

O MAIOR NÚMERO

APROVAÇÕES
EM MEDICINA

994

DE APROVAÇÕES
EM 1O LUGAR

NO BRASIL

ESTUDANTES SAS

657 663 1.981APROVAÇÕES
EM DIREITO

APROVAÇÕES
EM ENGENHARIAS
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