
Vitória da Conquista, 18 de março de 2020.

“Um dom precioso que o Espírito Santo traz aos nossos corações é a profunda confiança no amor
e na misericórdia de Deus!”

Do Colégio Nossa Senhora de Fátima
Para: Alunos, Pais ou Responsáveis pelos alunos da 3ª Série do  Ensino Médio

Realizaremos nos dias 21 e 28 de março a 1ª edição do Simulado SAS Enem no formato digital

(on-line). Esse simulado é opcional para o aluno e está disponível apenas para quem tem acesso à

Plataforma SAS. É importante a realização das provas obedecendo a programação das datas

disponibilizadas, bem como o tempo estabelecido.

Lembramos que o Simulado SAS ENEM não integra os instrumentos de avaliação propostos para

a I Unidade. Entretanto, o compromisso do aluno em realizar este simulado favorece o seu desempenho e

possibilita o treinamento para o ENEM oficial. Assim, os resultados obtidos permitem um planejamento e

organização dos estudos e, consequentemente, uma melhor preparação para o ingresso ao ensino superior.

Sobre o Simulado

ESTRUTURA

▪ O Simulado SAS ENEM está estruturado a partir da Matriz de Referência do ENEM.

▪ O Simulado é constituído de 4 (quatro) provas, cada uma contendo 45 questões objetivas, de

múltipla escolha, cada uma com 5 (cinco) alternativas, das quais apenas uma é correta,

avaliando as seguintes áreas de conhecimento do Ensino Médio e os seus respectivos

componentes curriculares:

1ª Simulado SAS ENEM

1º dia

21/03/2021

● Linguagens, Códigos e suas Tecnologias – 45 questões

● Redação

● Ciências Humanas e suas Tecnologias – 45 questões

1ª Simulado SAS ENEM

2º dia

28/03/2021

● Ciências da Natureza e suas Tecnologias – 45 questões

● Matemática e suas Tecnologias – 45 questões



▪ O Simulado contempla a prova de Redação que deve ser enviada pela plataforma Classroom

na sala 3ª Série SAS - Redação

CONDIÇÕES PARA A REALIZAÇÃO DAS PROVAS DIGITAIS

▪ Os alunos deverão acessar as provas por meio do Portal SAS > Avaliações e Exercícios >

Escolher a avaliação.

▪ As provas digitais estarão disponíveis na Plataforma

SAS a partir da 00h da data inicial até as 23h59 da

data final (horário de Brasília).

▪ 1º dia - inicia às 00h de 21/03 e encerra às 23h59 do

dia 22/03 .

▪ 2º dia - inicia às 00h de 28/03 e encerra às 23h59 do

dia 29/03.

Atenção ao cumprimento do prazo estabelecido.

▪ 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 e logado com o

e-mail educacional do aluno.

▪ Os alunos terão 05 horas corridas para realizar a prova, e esse tempo começa a contar a

partir do momento que o aluno clicar em Iniciar Prova. Lembrando que no 1º dia o aluno

deverá escolher o idioma antes de iniciar a prova.

▪ O SAS disponibilizará a proposta de Redação e folha padrão para o aluno, porém, no

tempo de prova, não está incluída a produção de Redação. Recomendamos que ela seja

feita após finalizar a prova.

▪ 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 a

realização da prova.

▪ Antes de finalizar a prova, o aluno tem a oportunidade de revisar todas as questões, porém

ao finalizar a prova não será possível alterar nenhuma resposta.

▪ Caso encerre o prazo de aplicação da prova e o aluno não terminar a tempo, ela será

finalizada automaticamente.



▪ Para o simulado não há opção de 2ª chamada, extensão dos prazos ou realização de apenas

um dia de prova. As regras são definidas pelo SAS a partir das regras estabelecidas para o

ENEM oficial.

Continuamos confiantes de que a educação é possível quando unimos forças, e a parceria Família/

Escola fortalece e contribui para o crescimento de nossos alunos.

Atenciosamente,

Luciana Pinheiro
Coordenadora Pedagógica


