
O AVA é o ambiente virtual do SAE. Seria a sua sala de aula online. Esta ferramenta tem função 
parecida com o ClassRoom. Porém, bem mais abrangente e com muito mais recursos que o 
classroom. Ela SÓ pode ser acessada pelo navegador do seu celular ou do seu computador. 

O AVA NÃO POSSUI APLICATIVO

Link para navegação:
ava.sae.digital



Você deve seguir o seu login exatamente como foi enviado

Tudo minúsculo exemplo.progressaovp e a senha deve ser a padrão  no primeiro acesso Sae@2021



Esta é a sua Sala VIRTUAL
Esta é a sua Sala VIRTUAL



Esta é a sua Sala VIRTUAL

Aqui são as TRILHAS DO CONHECIMENTO que os
professores agendam e disponibilizam para vocês.
Caso não tenha nada, significa que nenhum professor
compartilhou para vocês. Quando disponibilizarem vejam
imediatamente. Pois, esta Atividade tem prazo de entrega.



RECURSOS DISPONÍVEIS



Vídeo aula gravado de todos os 
capítulos da apostila



Aulas ao Vivo Programadas pelos 
Professores diariamente



Livro Digital “Material OnLine” você 
pode visualizar todas as apostilas, todos 
os capítulos e páginas dos livros já 
disponibilizados.



Materiais Adicionais
Material complementar, sem 
datas e agendamentos. Este 

material pode ser slide, 
imagem, pdf, word, etc.



Realidade Aumentada Aplicativo para os alunos do Ensino
Fundamental e 3° Ano Ensino Médio, baixarem no celular,
onde ao abrir o aplicativo e posicionar na página do livro
que tem este recurso. Abrirá um vídeo explicativo em 3D
com animação explicação da matéria.



Livro Digital Aplicativo para
baixar no celular o seu Livro
Digital em modo OffLine



SAE NOTIFICA aplicativo destinado aos pais que
receberão e poderão acompanhar as atividades
passada para os seus filhos. Porém, neste momento
não está disponível para os pais.
Priorizamos habilitar todas as ferramentas e recursos
para os alunos e no futuro compartilharemos para os
pais.



SAE QUESTÕES aplicativo destinado aos
alunos do 1° e 2° Ano para abrir o QR
Code e visualizar o vídeo de instruções
de como solucionar todos os exercícios
do Livro.



Aqui você visualiza as 
Tarefas para Casa, 
CONVIDA e Redação

Provas e Simulados

Materiais Adicionais
Material complementar, sem 
datas e agendamentos. Este 
material pode ser uma foto, 
imagem, pdf, word, etc
















