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Circular Nº 10/2019                                                                                                             Manaus, 13 de maio de 2019. 

Ref.: I Avaliação Acadêmica Sistemática do SAS 

Prezados Pais e/ou Responsáveis, 

No próximo dia 18 de maio (sábado), das 7h 30min às 12h, o Centro Educacional Adalberto Valle realizará a 

1ª Avaliação Acadêmica Sistemática do SAS de 2019 para os alunos do 9º Ano do Ensino Fundamental, 1ª e 2ª Séries 

do Ensino Médio, conforme já previsto em nosso Calendário Escolar. Essa Avaliação tem por objetivo verificar a 

aprendizagem dos conteúdos abordados até o momento. 

            Os alunos deverão comparecer devidamente uniformizados (proibido sandálias rasteirinhas, havaianas, Crocs 

e afins, o calçado deve ser tênis) e chegar com pelo menos 15 minutos de antecedência. Os portões serão fechados 

às 7h 25min e não será permitida a entrada após esse horário. Como se trata de uma avaliação aplicada nacionalmente 

em todas as escolas conveniadas ao Sistema Ari de Sá, não existe segunda chamada. Ressaltamos que não haverá 

intervalo para o lanche, portanto os alunos poderão trazer algo para alimentar-se em sala de aula durante a prova (Ex: 

barrinhas de cereais, sucos de caixinha, achocolatados, biscoitos, água e afins). Os alunos só poderão sair da sala de 

prova 2h após o início da Avaliação (9h 30min). 

           Estaremos bonificando com 1,0 ponto na AV3 do 2º Trimestre de todas as disciplinas constantes do caderno de 

provas como forma de estimular a frequência e a melhoria do desempenho, desde que o aluno acerte pelo menos 50% 

das questões. A 1ª Avaliação Acadêmica Sistemática abordará o seguinte conteúdo programático:  

 9º Ano (Ensino Fundamental): Capítulo 1 ao 6 do livro integrado.  

 1ª e 2ª Séries (Ensino Médio): Capítulo 1 ao 9 do livro integrado. 

              A 1ª Avaliação Acadêmica Sistemática será estruturada da seguinte forma:  

 9º Ano: a Avaliação constituir-se-á de apenas uma prova contendo 55 (cinquenta e cinco) questões de 

múltipla escolha com 4 alternativas (a, b, c, d), das quais apenas uma é correta.  

 1ª e 2ª Séries: a Avaliação constituir-se-á de apenas uma prova contendo 96 (noventa e seis) questões 

de múltipla escolha com 5 alternativas (a, b, c, d, e) estilo ENEM, abordando as quatro áreas do 

conhecimento em que se organizam as atividades pedagógicas da educação básica no Brasil.  

Para a realização do Simulado o aluno deverá portar régua, para auxiliar no preenchimento do cartão resposta, 

e caneta esferográfica preta, não podendo emprestar tais materiais.  

ATENÇÃO!!! Não haverá aula de Educação Física para os alunos do Ensino Médio neste dia. 

             Segue abaixo a composição do caderno de questões para conhecimento dos senhores: 

 

9º Ano 
Disciplina Nº de Questões 

Português 10 

Matemática 10 

Inglês 5 

Espanhol 5 

Arte 5 

Ciências 10 

Geografia 5 

História 5 

Filosofia 5 

 

OBS: A nota de Filosofia do 9º Ano será disponibilizada no relatório, porém não irá compor a média. 
 
 
 



 

 

 
             
 

1ª e 2ª SÉRIES 
ÁREA DISCIPLINA Nº de Questões 

 
Linguagens, Códigos  
e suas Tecnologias 

 (24 questões) 

Gramática 5 

Literatura 5 

Interpretação Textual 9 

Inglês 5 

Espanhol 5 

Matemática e suas Tecnologias 
(24 questões) 

Álgebra 12 

Trigonometria/Geometria 12 

Ciências da Natureza 
e suas Tecnologias 

(24 questões) 

Biologia 8 

Química 8 

Física 8 

Ciências Humanas 
e suas Tecnologias 

(24 questões) 

História 9 

Geografia 9 

Filosofia/Sociologia 6 

 
 
         
IMPORTANTE: tanto na prova do 9º Ano (EF) quanto na da 1ª e 2ª Séries, o aluno deverá optar por apenas uma 
língua estrangeira (Inglês ou Espanhol). 
 
 
             Segue o local/sala de aplicação da Avaliação de cada turma: 
 

SÉRIE/TURMA SALA (3º ANDAR) 

9AAM 309 

9AAV 305 

9ABM 308 

9ABV 306 

9ACM 307 

1SAM 312 

1SBM 314 

1SCM 315 

1SDM 316 

1SEM 317 

2SAM 318 

2SBM 319 

2SCM 320 

 
             Qualquer dúvida estamos à disposição dos senhores através dos telefones 3321-8909 e 3321-8914. Os alunos 
terão acesso às questões comentadas e aos gabaritos por meio do Portal SAS a partir de 19h do dia 24 de maio.  

 
 

Atenciosamente, 
 

Coordenação Ensino Médio 

 

 

 

 


