


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. Atendendo, assim, aos preceitos da Base Nacional 
Comum Curricular de colaborar para a formação de uma sociedade justa e democrática. 
Destinada aos alunos das séries finais do Ensino Fundamental, a Coleção é composta pelos 
seguintes componentes: Língua Portuguesa, Língua estrangeira (para o 9o ano), Matemática, 
História, Geografia, Ciências (Física, Química e Biologia para o 9o ano), além de diversos 
materiais suplementares.

ASAS
CONHEÇA SUA COLEÇÃO

Linguagem 
digital

Habilidades 
socioemocionais

Temas 
contemporâneos

Situações-
problema

Habilidades 
desenvolvidas 
progressivamente

ENGLISH4 LIVROS INTEGRADOS
Livro ÚnicoDo 6o ano ao 9o ano

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

LIVROS DIGITAIS SAS



SUPLEMENTARES
MATERIAIS

PRÁTICAS DE
PRODUÇÃO TEXTUAL
Do 6o ao 9o ano

Presente em todas as unidades dos
componentes curriculares previstos na
BNCC, promove o desenvolvimento
cognitivo e socioemocional em busca de uma 
formação integral. Para cada componente 
curricular, estudantes e professores 
contarão com uma atividade que estimula o 
conhecimento a partir de valores essenciais 
à vida cotidiana, às relações humanas e ao 
exercício da cidadania.

Com o intuito de levar abordagens 
e temas contemporâneos, que se 
conectam com a realidade e repertório 
dos estudantes nos dias atuais. Um 
exemplo de tema é a doença Covid-19 
e seus impactos no Brasil e no mundo. 

PROGRAMA

ATITUDE+

MATERIAL ATUALIZADO 
E CONTEXTUALIZADO 

ATIVIDADES
SUPLEMENTARES
Do 6o ao 9o ano



• Listening

• Resolução das 
Avaliações SAS

ESPAÇO
100% VIRTUAL
de interação à 
distância.

Ambiente digital
gamificado e adaptativo 
de atividades! 

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

ESTANTE DE 
CONTEÚDO SAS

COM ANÁLISE DE DADOS 
AVANÇADA! BAIXE O APP!

SASTV
EUREKA! SAS

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,

LANÇAMENTO!

0800 275 3000 saseducacao.com.br

• Livros digitais e 
arquivos digitalizados

• Conteúdos interativos 
por capítulo

Alunos com alto 
engajamento no 
Eureka! apresentam 
notas 21% maiores nas 
nossas avaliações SAS.

Acesso rápido e fácil 
aos conteúdos e 
serviços SAS.

Com intencionalidade pedagógica para 
potencializar o estudo do seu filho

TECNOLOGIA EDUCACIONAL

+

+

+

+

+

+

MAIS DE
VÍDEOS 
DISPONÍVEIS3.000


