


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.
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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



AVALIAÇÕES SAS
Para o aluno vivenciar experiências similares aos grandes 

vestibulares ou medir os seus conhecimentos.

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.

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:
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UNIVERSIDADES
DO SISU 2021

EM TODO O BRASIL

LIDERANÇA
NACIONAL

10.000
NO SISU 2021
EM APROVAÇÕES

ESTUDANTES

O MAIOR NÚMERO

636

DE APROVAÇÕES
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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


