
Este documento apresenta as principais instruções para que a 2ª Avaliação Acadêmica Sistemática seja 
aplicada corretamente. Lembramos que o edital da avaliação está disponível no Portal SAS. 

• Data de aplicação: 25 de novembro de 2020 

• Tempo de prova: 

o 6º ao 9º ano (EF): 4 horas e 30 minutos  

o 1ª e 2ª série (EM): 5 horas 

• Modelo de aplicação: presencial ou digital. 

A 2ª Avaliação Acadêmica Sistemática abordará os seguintes conteúdos programáticos: 

• de 6º a 9º ano (EF): do capítulo 6 ao 12. 

• 1ª e 2ª séries (EM): do capítulo 9 ao 19. 

APLICAÇÃO DIGITAL 
• Os alunos devem acessar o Portal SAS > Menu Avaliações > Escolher a avaliação.   
• As provas digitais agendadas estarão disponíveis para os alunos a partir das 14h. 

• As provas digitais serão realizadas de forma on-line, por meio de computador, tablet ou smartphone. Para 
isso o dispositivo precisará estar conectado à internet. 

• A partir do momento que o aluno clicar em Iniciar Prova o tempo começará a contar. O aluno terá o 
tempo disponível de acordo com sua série. 

• A escolha do idioma será logo após o início da prova, podendo optar por inglês ou espanhol. 
OBSERVAÇÕES:  

• Mesmo que o aluno saia do Portal SAS, 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 
em 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 aplicação da prova e o aluno não Finalizar Prova, ela será finalizada 
automaticamente. 

• Ao término da prova, o aluno verá quantas questões acertou, porém não saberá quais são as questões. 
• A escola terá acesso ao relatório parcial do aluno, visualizando as questões que foram acertadas por ele. 

Posteriormente, terá acesso ao relatório detalhado do aluno. 

 

ATENÇÃO ÀS DATAS! 

Dia da prova Aplicação das provas. 25/11 

Depois das provas 
Divulgação dos gabaritos e do resultado parcial. 

Divulgação dos resultados (notas e classificação)  

28/11 

04/12 

 

           

 


