SAS oferece soluções educacionais para ensino de excelência
Plataforma de educação cearense oferece conteúdo, tecnologia e serviços a mais de 620
escolas de todo o país.
O SAS é uma empresa sediada em Fortaleza (CE) que elabora soluções educacionais que
abrangem desde a Educação Infantil ao Pré-Universitário. Fundada em 2004, a companhia foi
criada a partir da produção de materiais didáticos para sua escola, o Colégio Ari de Sá
Cavalcante e, hoje, está presente em mais de 620 escolas, em todos os estados brasileiros e no
Distrito Federal.
Atualmente, as cinco unidades do Colégio Ari de Sá Cavalcante, localizadas na capital cearense,
são referência em ensino de qualidade em todo Brasil, e seus alunos têm conquistado
excelentes resultados nos mais concorridos exames nacionais e internacionais, estando há
cinco anos consecutivos entre as dez melhores no ENEM.
O SAS tem como foco promover ensino de qualidade no país, oferecendo conteúdo de
excelência, ampla gama de serviços para as escolas e avançada tecnologia educacional. Com o
objetivo de contribuir para a formação de seus alunos e estimular a autonomia por meio do
pensamento crítico e reflexivo, os livros didáticos do SAS são elaborados por educadores,
autores e especialistas da área editorial e, passam, anualmente, por uma rigorosa atualização.
Para garantir uma implantação bem-sucedida da metodologia de ensino e assegurar eficiência
na utilização dos produtos e serviços, a empresa oferece também, durante o ano letivo,
assessoria para gestores e educadores prestada por uma equipe especializada em consultoria
pedagógica. Além disso, o SAS realiza, durante o ano todo, encontros de formação que
proporcionam contínuo aperfeiçoamento e crescimento de todos os parceiros.
Outro pilar importante para a companhia é a tecnologia. Com a Tecnologia SAS Digital, o SAS
oferece um acervo com o material didático em formato digital e interativo, a SASTV –
ambiente que disponibiliza videoaulas como recurso para os estudos, o SAS App – aplicativo
que disponibiliza resultados de avaliações, gabaritos e resoluções de questões, o Sistema de
Avaliação – ferramenta de gestão que possibilita diagnosticar o nível de aprendizagem dos
alunos – e a Tarefa On-line SAS – plataforma de conteúdo, exercícios e vídeos que propõe
atividades personalizadas e adaptáveis às necessidades de aprendizagem de cada aluno.
De acordo com o Diretor-Presidente do SAS, Ari de Sá Neto, a empresa tem o uso da
tecnologia como importante aliada ao processo de ensino-aprendizagem. “Acreditamos no
sucesso de um conteúdo de qualidade, seja de forma impressa ou digital. Por isso, investimos
cada vez mais em soluções educacionais que reforçam o aprendizado por meio de recursos e
ferramentas tecnológicas”, ressalta Ari.
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