CONHEÇA SUA

Materiais atualizados anualmente
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Atendendo aos preceitos da Base Nacional Comum Curricular de colaborar para a formação de uma sociedade justa,
democrática e inclusiva, 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. Destinada aos alunos das séries finais do Ensino Fundamental, os livros integram as disciplinas de Língua
Portuguesa, Matemática, História, Geografia e Ciências, desenvolvendo as habilidades expressas na BNCC de forma
profunda e, ao mesmo tempo, atrativa.

6º ANO

7º ANO

8º ANO

9º ANO

4 LIVROS INTEGRADOS

4 LIVROS INTEGRADOS

4 LIVROS INTEGRADOS

4 LIVROS INTEGRADOS

As atividades proporcionam o aprofundamento e a fixação dos assuntos estudados por meio da leitura de mapas,
gráficos, tabelas, pinturas, charges etc. As leituras complementares, por sua vez, ampliam a visão de mundo dos alunos
acerca do tema em estudo. Como suporte para as aprendizagens, no início de cada capítulo dos livros, é apresentado um
QR Code, que direciona às videoaulas produzidas pela SASTV.
LIVRO
ÚNICO

ARTE
6º AO 9º ANO

LIVRO
ÚNICO

ENGLISH
6º AO 9º ANO

Todos os livros disponíveis
também em formato digital.

MATERIAIS

SUPLEMENTARES

Os materiais suplementares são disponibilizados do
6º ao 9º ano, com exceção do suplemento Lógica que
se distribui em três livros.

ESPAÑOL
FILOSOFIA

LÓGICA
1, 2, 3

PRÁTICAS DE
PRODUÇÃO
TEXTUAL

ATIVIDADES
SUPLEMENTARES

SASTV

+ de
2.600
VIDEOAULAS
produzidas com
professores SAS
de todo o Brasil
com conteúdo
alinhado à BNCC.

Infográﬁcos e mapas
mentais ilustrados

01 videoaula

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

Avaliações SAS
Plataforma de Avaliações
6° ao 9° ano
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.

Há avaliações diagnósticas cujo objetivo é a
verificação da aprendizagem ao final de cada
semestre, possibilitando reformulações no processo
de ensino-aprendizagem.
Ao início do ano, existe também uma avaliação
para Língua Portuguesa e Matemática com o objetivo
fazer o diagnóstico preliminar da aprendizagem
dos alunos considerando as competências e as
habilidades desenvolvidas em séries anteriores.
Baseada nos conteúdos do livro, há as provas
de Olimpíadas que contemplam as disciplinas de
Ciências e Matemática, e é aplicada no 9º ano.

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

APRENDER PRECISA
SER MAIS DIVERTIDO!

6º ao 9º anos

De acordo com as
normas da BNCC.

O Eureka! tem atividades
gamificadas e interativas para
testar os conhecimentos.

Explore os mundos
com a personagem
Tatá e desvende as
missões.

As atividades se adaptam ao desempenho
do aluno. Acertos levam a missões mais
desafiadoras, enquanto erros moderam a
dificuldade para manter o engajamento.
As missões são elaboradas com
base no material didático, mantendo
uma continuidade com as situações
experimentadas em aula.
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