
Porto Nacional, 05 de novembro de 2020. 
 

Prezado aluno e família, 
 

Com vistas a oferecer a oportunidade para que os alunos avaliem o progresso do seu 
aprendizado, o Colégio Sagrado Coração de Jesus oferecerá a 2ª Avaliação Acadêmica 
Sistemática no formato on-line no período de 21/11 a 25/11. 
 

Para realização dessa prova, o aluno deverá ter acesso pleno ao Portal SAS e seus 
recursos. Caso não possua a chave de acesso ou tenha encontrado problemas, deverá procurar 
a coordenação pedagógica responsável por meio dos contatos de e-mail e números de telefones 
informados no final deste documento. 
 

O acesso ao Portal se dá pelo endereço www.saseducacao.com.br (pelo computador ou 
navegador do aparelho celular) ou pelo aplicativo SASAPP. Após entrar, o acesso à prova se dá 
nos seguintes passos: ir menu Avaliações > Plataforma de Avaliações > 2ª Avaliação Acadêmica 
Sistemática. 
 

A Avaliação Acadêmica Sistemática será obrigatória e não haverá 2ª chamada. A nota 
obtida pelo aluno (mín. 0 e máx 10,0 pontos) será validada como Trabalho Dirigido do 4º bimestre 
letivo de 2020. 
 

A tabela a seguir demonstra a relação entre o percentual de acertos e a nota final atribuída 
ao aluno. 

Nota 6º ao 8º ano 9º ano 1ª e 2ª série 

10,0 82% a 100% 76% a 100% 74% a 100% 

9,5 76% a 81% 68% a 75% 69% a 73% 

9,0 70% a 77% 60% a 67% 63% a 68% 

8,5 64% a 69% 53% a 59% 58% a 62% 

8,0 58% a 63% 48% a 52% 53% a 57% 

7,5 52% a 57% 43% a 47% 48% a 52% 

7,0 46% a 51% 38% a 42% 43% a 47% 

6,5 42% a 45% 35% a 37% 37% a 42% 

6,0 38% a 41% 31% a 34% 32% a 36% 

5,5 34% a 375 28% a 30% 27% a 31% 

5,0 30% a 33% 25% a 27% 22% a 26% 

4,5 26% a 29% 21% a 245 17% a 21% 

4,0 22% a 25% 18% a 20% 12% a 16% 

3,5 18% a 21% 15% a 17% 9% a 11% 

3,0 14% a 17% 11% a 14% 7% a 8% 

2,5 10% a 13% 9% a 10% 5% a 6% 

2,0 8% a 9% 7% a 8% 4% 

1,5 6% a 7% 5% a 6% 3% 

1,0 4% a 5% 3% a 4% 2% 

0,5 1% a 3% 1% a 2% 1% 

0,0 0% 0% 0% 

Abaixo algumas informações importantes para a realização da 2ª Avaliação Acadêmica 
Sistemática: 
 
I. Estrutura da Avaliação 
 

A Avaliação Acadêmica Sistemática será estruturada da seguinte forma: 
 



1. 6º ano ao 8º ano: composta por 50 questões de múltipla escolha com 4 alternativas; 
2. 9º ano: composta por 60 questões de múltipla escolha com 4 alternativas; 
3. 1ª série e 2ª série: composta por 96 questões de múltipla escolha com 5 alternativas. 

 
Conteúdos programáticos: 

 
1. 6º ano ao 9º ano: do capítulo 6 ao 12. 
2. 1ª série e 2ª série: do capítulo 9 ao 19. 

 

Observações: 
a. Para todas as séries, o aluno deverá optar por apenas uma língua estrangeira (inglês ou 
espanhol); 
b. A avaliação é estruturada com todas as disciplinas, com exceção de Ensino Religioso e 
Educação Física. 

 
II. Duração da avaliação 
 

1. 6º ano ao 9º ano: 4 horas e 30 minutos 
2. 1ª série e 2ª série: 5 horas 

 
III. Informações Gerais 
 

1. O aluno deverá escolher o idioma antes de iniciar a prova.  
2. A partir do momento que o aluno clicar em iniciar a prova, o tempo começará a contar e terá 
o tempo disponível de acordo com sua série. 
3. Mesmo que o aluno saia do Portal, depois de já ter iniciado a prova, o tempo continuará 
correndo. Sendo assim, quando o tempo esgotar o aluno não conseguirá mais concluir a prova.  
4. 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. 
5. 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. 
6. Caso termine o prazo de realização da prova e o aluno não finalizar, ela será encerrada 
automaticamente pelo sistema. 

 
Daremos suporte do dia 23/11 a 25/11, segunda-feira a quarta-feira, das 8h às 12h e das 

13h às 17h, pelos telefones a seguir. Não serão realizados atendimentos fora dos horários e datas 
previstas e nem nos finais de semana. 
 

• Recepção do Colégio: 3363-9350 / 98454-0027 

• Ana Cristina: 98129-5435 

• Hudson: 98475-0035 

• Lilian: 98405-7584 

• Lylla: 98427-8334 

• Julissane: 98153-0102 

• Nibelle: 98467-8447 
 

A Coordenação Pedagógica estará à disposição para esclarecimentos através dos 
endereços de e-mail institucional: 
 

• Lylla Barreira Nunes Parente (6º ano ao 8º ano): anosfinais@adm.sousagrado.com.br 

• Nibelle Aires Lira (9º ano à 3ª série): ensinomedio@adm.sousagrado.com.br 

• Para questões relacionadas ao portal SAS: hudson@adm.sousagrado.com.br 
 

Atenciosamente, 
 

Coordenação do Ensino Fundamental Anos Finais e Ensino Médio 
 

@SouSagrado 
#FiqueEmCasa 
Bons Estudos! 


