
 
    ENSINO FUNDAMENTAL II E ENSINO MÉDIO 

9º ano 
15 de maio de 2017 

Circular 13 
Senhores Pais e/ou Responsáveis. 

Paz e Bem! 

 

No dia 03 de junho, sábado, o Colégio Franciscano Ave Maria realizará a primeira Avaliação 

Sistemática do SAS. Preparado e oferecido pelo Sistema Ari de Sá às escolas conveniadas, o exame 

tem por objetivo servir de diagnóstico em relação ao desenvolvimento educacional de nossos alunos. 

Especificamente, esta primeira avaliação contribuirá, também, como um ponto de partida para que 

possamos verificar, ao longo do próximo semestre, os desafios a serem enfrentados e os avanços 

conquistados com a implementação do novo material didático e dos investimentos que o colégio tem 

realizado em busca de uma educação cada vez mais de maior qualidade. 

Para os alunos, a participação na Avaliação Sistemática é, também, uma oportunidade para 

obterem um retrato de seu desenvolvimento pessoal, de modo que, com a ajuda de pais e professores, 

possam ser realizadas intervenções pedagógicas, permitindo ao estudante contornar suas dificuldades 

e ampliar suas potencialidades. A partir do resultado obtido, o aluno poderá ter bonificação na síntese 

do 2º trimestre. 

A avaliação será realizada simultaneamente em todo o Brasil, tendo o dia e horário estabelecidos 

em edital divulgado pelo SAS. Dessa forma, o exame será realizado no dia 03 de junho, sábado, das 

8h às 12h30min para os 9ºs anos. Os alunos devem chegar ao colégio com pelo menos 10 minutos de 

antecedência, munidos de caneta esferográfica preta, e se dirigirem para suas respectivas salas de aula. 

A saída dos alunos que terminarem a avaliação será permitida a partir das 9h30min. Lembrando que a 

entrada e a saída no colégio serão realizadas pela Rua Uruguaiana. 

Recomendamos, ainda, que os alunos tragam alimentos leves que poderão ser consumidos 

durante a realização do exame. Sugerimos sucos de caixinha e barras de cereais, por serem nutritivos 

e de fácil consumo. 

Maiores detalhes sobre a Avaliação Sistemática, estão disponíveis no site do colégio, através do 

endereço http://avemaria.g12.br/avaliacao-sistematica-do-sas-2017/#EF 

Programe-se, traga o seu filho e ajude-o a aproveitar mais esta ferramenta, especialmente 

preparada para ajudar no seu crescimento educacional. 

 

Colocamo-nos à disposição para esclarecimentos. 

 

Atenciosamente, 

 

Equipe Gestora 
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