
 

 

 Prezados Pais e Responsáveis 

 
 

Acreditamos que a Educação se faz com a parceria entre família, escola e aluno.  

Um trabalho em equipe em que todos crescem juntos. Com essa união é possível construir um grande futuro. É 

por isso que trabalhamos com as melhoras empresas educacionais do Brasil. 

Para a escolha do material didático o IMF tem o cuidado de montar uma equipe com profissionais dos diversos 

segmentos de ensino do colégio. A coordenação promove reuniões, análises e estudos até chegar à sugestão 

e efetivação da parceria. 

Temos a certeza e a confiança de que a parceria com o Sistema Ari de Sá (SAS) vai colaborar de forma decisiva 

para que todos juntos, Escola, Aluno e Família, mantenhamos a nossa excelência de ensino. 
 

Por que o Sistema Ari de Sá? 
 

O Sistema Ari de Sá (SAS) vem obtendo, nos últimos anos, os melhores resultados nos vestibulares, 

principalmente em função do uso intensivo de tecnologia. Isso possibilita reforço no aprendizado, uma 

vez que os alunos e pais poderão assistir às aulas online novamente em casa, caso tenham perdido, 

ou para compreender melhor os conteúdos.  
 

O aluno do IMF faz, a partir do 6° ano, simulados que seguem rigorosamente a estrutura do ENEM, 

permitindo que conheça a prova e se acostume com ela. Ao fazer os simulados, o aluno testa seus 

conhecimentos e os pais têm acesso online a todos os relatórios que indicam o que fazer para que 

o aluno aumente sua pontuação. 

 

No livro digital o aluno vê o mesmo conteúdo do livro impresso, além de vídeos, animações, interações, 

que atraem mais uma geração interessada por este tipo de linguagem. 
 

 

A atualização do material é um dos pontos fortes do SAS. O material vem todo substituído, revisado 

e atualizado para atender as novas exigências da BNCC (Base Nacional Comum Curricular), 

melhorando a teoria e criando novas propostas de exercícios. O material visa contribuir para a 

formação de cidadãos atualizados, críticos e reflexivos, preparados para as exigências futuras e 

capazes de fazer uso de suas competências em seu trabalho de forma ética. 

 

Nos últimos anos, alunos do Sistema SAS alcançaram expressivos resultados em Olimpíadas 

nacionais e internacionais de Física, Química, Biologia e Matemática, em países como EUA, África do 

Sul, Portugal, Espanha, Inglaterra, Alemanha, Holanda, Rússia, China, Japão e Dinamarca. 

 

  O SAS conquistou mais de 500 aprovações no IME-ITA nos últimos 10 anos. 
 

 

1. COMO ADQUIRIR O MATERIAL? 

O material é adquirido diretamente na escola. É importante buscar informações sobre os valores na 

Secretaria SAS.        

ATENÇÃO: 

Somente os alunos que adquirirem o material na escola serão cadastrados e terão acesso à plataforma 

de Ensino Online e a participação dos Simulados, Avaliações e Olimpíadas SAS. 

Se quiser conhecer melhor o material, visite o site www.portalsas.com.br 

Agradecemos a compreensão e a confiança de todos. Estamos certos de contar com a parceria da família 

nessa jornada, para a conquista do sucesso de nossos jovens alunos! 

Cordialmente,    
 

                     

Elisangela Freitas Moreira Valle 

            Diretora do IMF 

 

http://t.emailmkt.marcosfreitas.com.br/wf/click?upn=mNv-2Bv-2FqQmBcm2rgzgsin9-2BjxHKl-2FxHl2zQ3AC3YuNPEAipxfXJJYmgcacJ4GMNvNPvZWs-2Bex8C-2Fv4g-2FVytUOYq7DzvTe6Kc8qb3GdMUYRrondiGXXAE5JVxbqj6ddlJ0s63714dq6o7fpl5H9FwEJf5Jxpok18-2BUdBuY26n2CSKpBn43zeWdJimEM-2BI6TcEEZmUqubTUvnaiOtkzPoxQgg-3D-3D_C-2FWL38kItKzcFyKp1PVchHQo6aNyji6CbKU-2BLUu5rNEnMmPD0LWhp5pyzBRbgsThqup-2By35aAAXN8rWzxJ9vKZZ1FF9tTtdnFvrchVYWW-2BNSsLQwUwkTULoZwjPRH0yAp7FD28xW1u7QK-2B519p9eGAqCwmwc9-2B9ueL1axtASi6DcGg2mDZhS0cep-2FoOU-2F2F48xeIHRRVU9ZBPlXzMftgdosk9ooJXTtxOOjJMFM-2BcnGGXTGNT-2BYfxbEgaAiB3sbcJm0DJArDKFVy4mQnvP2-2Fl08atL9PuB07HSMBVfcOAqT4UfzGvczblXeTWIRE4-2BACrdfVOTS7jmbFo7DRpXMnbuqhupA3g6sFNFYt1CvSsU-2FyH2dm1SNfBAh05do3Cryt-2BOIoDTlX09gEvktMFSufr6dZVw0vtjtUDZrstD5VpVV-2FcwK6VQ-2Fscs8tHjHtf-2BSYWcSk82YVCJsXuAZlZtdptmlZFX-2BOPwO49EOq-2BOxGMQIUUkXmFd0Hk-2BNJMxhYpB9z

