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 Dia 1º de setembro de 2020 

 6º Ano à 2ª Série do Ensino Médio1 
 A partir das 8h 

 

QUESTÕES GERAIS 
  A Avaliação Acadêmica Sistemática SAS é uma prova que contribui para a verificação de 
aprendizagens.  

 Esta contemplará questões da maioria dos componentes curriculares (disciplinas), levando em 
conta conteúdos vivenciados até meados de agosto. 
 A nota obtida poderá ser revertida em pontuação2. Sob hipótese alguma valerá nota global (Zero 

a dez). 
 

SOBRE A CONSTITUIÇÃO DA PROVA 
 Do 6º ao 8º, a Avaliação constitui-se de 1 (uma) prova contendo 50 (cinquenta) questões de 

múltipla escolha, com 4 (quatro) alternativas, das quais apenas uma é correta. 

 Para o 9º ano, a Avaliação constitui-se de 1 (uma) prova contendo 60 (sessenta) questões de 
múltipla escolha com 4 (quatro) alternativas, das quais apenas uma é correta. 

 Para a 1ª e 2ª séries do Ensino Médio, a prova é formada por 96 (noventa e seis) questões de 
múltipla escolha com 5 (cinco) alternativas, das quais apenas uma é correta, abordando as 
quatro áreas do conhecimento em que se organizam as atividades pedagógicas da Educação 

Básica no Brasil. 
 Quanto à prova de Língua Estrangeira, o(a) estudante deve optar entre Inglês e Espanhol. Ele só 

poderá realizar uma delas. 

 
REALIZAÇÃO DA PROVA 

 Para acesso, é preciso entrar no ambiente SAS, clicar em Avaliações; em seguida, em Plataforma 
de Avaliação.  
 A avaliação do 6º ao 9º tem duração de 4h30m; do Ensino Médio, 5h. 

 Uma vez iniciada a prova, não é possível pausar. 
 Mesmo que o aluno saia do Portal, depois de já ter iniciado a prova, o tempo continuará correndo. 

 O aluno pode voltar a fazer a prova, e as questões que já foram respondidas estarão salvas, 
porém o tempo que o aluno ficar “ausente” consumirá o tempo disponível para realização da prova. 
 Antes de finalizar a prova, o aluno tem a oportunidade de revisar todas as questões, porém, 

após finalizar a prova, não será possível alterar nenhuma resposta. 
 Caso encerre o prazo de realização da prova e o aluno não tenha finalizado, ela será encerrada 
automaticamente pelo sistema. 

 Todas as turmas – manhã e tarde – deverão realizar no mesmo horário. 
 

                                                             
1 Como se trata de uma avaliação promovida pelo SAS, somente estudantes cadastrados têm acesso. Estão 
sob análise, pela equipe de Coordenação, opções de realização de prova global – equivalente a esta - para 
estudantes não cadastrados. 
 

2 O “poderá” advém da não validação, ainda, das avaliações realizadas no período de aulas remotas. Estamos 

aguardando os desdobramentos de recentes decisões dos órgãos competentes. 



AULAS NO DIA 

 Não haverá aulas neste dia, para ambos os turnos, apenas a realização da prova. A equipe estará 
em reunião de formação. 

 
RESULTADO 
 O relatório com os resultados estará disponível no ambiente do aluno no dia 11/09. É preciso 

acessar para verificar o desempenho de seu filho(a).  
 

AVISOS IMPORTANTES! 
 O SAS não se responsabiliza em casos de instabilidade ou perda da conexão com a internet, caso 
o aluno venha a não conseguir terminar a prova a tempo por esse motivo. 

 É terminantemente proibida a divulgação de partes da prova, de seu conteúdo ou das respostas, 
sob pena de o aluno responder disciplinarmente. 

 
 

 
 


