
 
 

   
Garanhuns, 11 de maio de 2021. 

 

 

COMUNICAÇÃO 

ESCOLA – FAMÍLIA 

Assunto: Avaliação Acadêmica Sistemática SAS 

 

 

 

 

 Senhores Pais ou Responsáveis  

  

 

Até o próximo sábado, dia 15 de maio, sem possibilidade de ampliação do prazo, estará 

disponível a AVALIAÇÃO ACADÊMICA SISTEMÁTICA no Portal SAS. Esta é uma avaliação 

com caráter mais global, promovida pelo SAS, dirigida ao 6oº Ano à 2ª Série do Ensino Médio. 

Pedimos a sua atenção para o seguinte detalhamento a respeito: 

- trata-se de uma prova única contendo 50 (cinquenta) questões de múltipla escolha para o 6º ao 8º 

Ano; 60 (sessenta) para o 9º Ano e 96 (noventa e seis) para o Ensino Médio (1ª e 2ª Série); 

- a prova ocorrerá apenas no formato digital, de forma on-line (pelo acesso ao Portal SAS);  

- as provas contemplarão os componentes curriculares da série, exceto Ed. Física, Empreendedorismo 

e Ens. Religioso; Produção Textual/Redação; 

- os alunos devem optar por Inglês como língua estrangeira;  

- serão contemplados os capítulos 1 ao 4 - para as provas do 6º Ano ao 9º Ano, capítulos 1 ao 8 - para 

o Ensino Médio;  

- os alunos do Ensino Fundamental terão 4h e 30 minutos para concluir a prova, os alunos do Ensino 

Médio terão 5 horas; 

- a partir do momento que o aluno clicar em “Iniciar prova”, o tempo começará a contar e será 

disponibilizado exatamente o período indicado no item anterior; 

- mesmo que o aluno saia do Portal, depois de já iniciada a prova, o tempo continuará sendo contado; 

- optando por sair do Portal ou tendo problema com a internet, o aluno poderá retornar e continuar de 

onde parou, mas o tempo de ausência é descontado do tempo disponível; 

- após finalizar a prova, não é possível alterar respostas; 



 
 

- encerrado o prazo de realização, ainda que o aluno não tenha finalizado a prova, esta será 

automaticamente finalizada pelo sistema; 

- será anulado o exame do aluno que preencher menos de 10% da prova ou usar de meios fraudulentos 

na realização;   

- cada participante receberá, em seu ambiente SAS, relatório detalhado de seu desempenho; 

- o relatório com o resultado individual será divulgado no dia 28/05;  

- as notas de Arte e de Filosofia constarão no relatório, mas não comporão a média geral. 

 

 Sob hipótese alguma, questões/gabaritos/partes da prova podem ser divulgadas para terceiros.    

Para os estudantes do 8º Ano à 2ª Série do Ensino Médio, a nota obtida comporá a primeira  nota 

do 2º trimestre, à qual poderá ser acrescida pontuação extra de atividade complementar. Já para os 

estudantes do 6º e 7º Ano, a nota obtida na Avaliação Acadêmica Sistemática será convertida, 

proporcionalmente, em até 2,0 (dois) pontos a serem acrescidos às “disciplinas”, em uma das notas 

do 2º trimestre. 

Pedimos o apoio dos senhores para que essa avaliação seja vivenciada da melhor maneira 

possível.   

Colocamo-nos à disposição para outros esclarecimentos. 

Atenciosamente, 

EQUIPE DE COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA 


