
                                     

Salvador, 09 de maio de 2019.        

 

Ref.:  Avaliação Acadêmica Sistemática SAS 

Senhores pais e/ou responsáveis: 

Informamos que no dia 22/05/2019, no horário normal de aulas, os alunos do 9º 
ano do Ensino Fundamental e 1ª, 2ª séries do Ensino Médio, participarão da I 
Avaliação Sistemática Acadêmica SAS, uma avaliação externa realizada pelo SISTEMA 
ARI DE SÁ, para os alunos que adquiriram o material didático referente ao ano letivo em 
2019. Esta avaliação tem por objetivo a percepção do nível de desenvolvimento das 
habilidades previstas para essa faixa de escolaridade. É importantíssimo que seu filho(a) 
participe desta avaliação! A partir da análise deste resultado que é feita pelo SAS através 
de relatório de desempenho, o Colégio, juntamente com o aluno e família poderão 
detectar as habilidades que ainda precisam ser construídas pelo estudante no sentido de 
alcançar seus objetivos e promover melhorias na sua aprendizagem. 
 

Para realização da avaliação é importante que o aluno revise o conteúdo das disciplinas:  
 6º ao 9º ano-Ensino Fundamental: Língua Portuguesa, Matemática, Inglês ou 

Espanhol, Física, Química, Biologia, História, Geografia e Filosofia (Capítulos 01 ao 
06). 

 1ª e 2ª série-Ensino Médio: Língua Portuguesa, Matemática, Inglês/Espanhol, Física, 
Química, Biologia, História, Geografia, Sociologia e Filosofia (Capítulos 01 ao 09). 

 Importante: Em todas as turmas, o aluno deverá optar por apenas uma língua 
estrangeira (inglês ou espanhol).  

 

Observações:  
 No dia da avaliação teremos aula normal até 9h30min (intervalo 9h30min às 10h, para 

todas as turmas). 
 O estudante só poderá se ausentar da sala de prova após 1h30min do início da 

avaliação. As turmas que concluírem a avaliação antes do tempo previsto, retornarão 
para a sala para dar continuidade as aulas do dia. 

 Esta avaliação não terá segunda chamada, o aluno que faltar não poderá realizar  a 
avaliação em outra data ou horário e não terá direito a nenhuma outra atividade 
valendo o ponto extra. Os alunos que não adquiriram o módulo em 2019 realizarão a 
avaliação, entretanto não receberão relatório de desempenho uma vez que o mesmo é 
fornecido pelo SAS para os alunos cadastrados na plataforma através da aquisição do 
material. 

 

Desde já agradecemos pelo apoio e parceria da família e nos colocamos a disposição 
para quaisquer esclarecimentos. 

Atenciosamente, 
Coordenação e Supervisão Pedagógica 
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