Regulamento
Projeto SAS Digital
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Resumo do Projeto SAS Digital do Colégio Ari de Sá

DATAS IMPORTANTES:
Datas

Descrições

A partir de 02 de fevereiro de 2015

Período para carregar o primeiro volume do material didático do
SAS Digital.

VALOR DO INVESTIMENTO:
Séries

Tipo

9º ano do Ensino
Fundamental
1ª e 2ª Séries do
Ensino Médio

Material Didático
do SAS

Valor
R$ 1.405,98
R$ 1.720,56

Condições de pagamento
À vista com 10% de desconto OU em até 10x
no cartão de crédito
À vista com 10% de desconto OU em até 10x
no cartão de crédito

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO TABLET:
O tablet deverá atender às seguintes especificações mínimas:

•

Apenas com acesso WI-FI; não poderá ter acesso à rede sem fio 3G/4G;

•

Deverá ter tela de, no mínimo, 8.0 (oito) polegadas;

•

Deverá ter bateria com duração mínima de 6 (seis) horas.

4
Gerência de Tecnologia da Informação – GTI

OBJETIVOS GERAIS

Neste regulamento, serão descritas as condições gerais, os termos de uso, as restrições do
Material Didático em meio digital e especificações dos tablets no Projeto SAS Digital do Colégio
Ari de Sá Cavalcante.

1. DO PROJETO DIGITAL
1.1. Após um ano de projeto piloto, realizado em 2012 (dois mil e doze), no Colégio Ari de Sá,
com aproximadamente trezentos alunos utilizando tablets em sala de aula, o material
didático interativo do SAS, o SAS Digital, passa a ser disponibilizado para todas as escolas
conveniadas do sistema de ensino.
Com essa nova ferramenta tecnológica de auxílio ao ensino e à aprendizagem, o aluno
passa a ter acesso ao material didático através do tablet, mantendo a mesma qualidade
da versão impressa e acrescendo-se os conteúdos interativos, tais como vídeos, podcasts,
conteúdo de sites, sequência de fotos, animações, quizzes, simulados etc., alinhados aos
requisitos pedagógicos, de forma a proporcionar um melhor aprendizado ao aluno.
1.2. Em 2015 (dois mil e quinze), o SAS Digital será utilizado no 9º Ano do Ensino
Fundamental, na 1ª e 2ª Séries do Ensino Médio, tendo tablets como dispositivos de
leitura.

2. DO MATERIAL DIDÁTICO
2.1. No ano de 2015 (dois mil e quinze), será oferecida apenas uma modalidade de aquisição
do material didático. O aluno que adquirir o material didático do SAS, terá acesso
completo ao SAS Digital.
2.2. O app (aplicativo) do SAS Digital estará disponível para download tanto na App Store da
Apple quanto na Play Store do Google.
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2.3. Os alunos receberão a versão impressa dos livros em sala, na primeira semana de aula, e
por meio do aplicativo descrito no item 2.2 farão download da versão digital após 15 dias
do início das aulas.
2.4. O responsável deverá assinar o contrato de adesão e entregá-lo no ato da matrícula, na
secretaria da Escola.
2.5. A compra do tablet é de total responsabilidade do aluno e/ou responsável. O Colégio
Ari de Sá não comercializará o tablet. No Anexo I, está a relação de tablets disponíveis
no mercado que atendem às especificações mínimas apresentadas no item 3 deste
Regulamento.
2.6. O material didático digital é de propriedade do aluno, ou seja, estará disponível em seu
tablet para os devidos fins sempre que necessário.
2.7. É vedada a cópia total ou parcial, bem como a distribuição do material didático em
versão impressa ou digital, respondendo, o infrator, pelos prejuízos e danos que vier a
causar ao Colégio Ari de Sá ou a terceiros em decorrência de seus atos, podendo, a
Escola, valer-se das medidas judiciais cabíveis em qualquer esfera (civil e/ou criminal),
inclusive no âmbito da proteção aos direitos autorais e reprográficos, ou, ainda, seus
Responsáveis Legais por meio de sua “Responsabilidade Civil”.

3. DAS REGRAS PARA USO DO TABLET
3.1. Apesar de o tablet, que será utilizado como leitor do SAS Digital, ser de responsabilidade
exclusivamente do aluno e/ou responsável, o Colégio Ari de Sá fará algumas restrições
quanto a seu uso e suas especificações, visando ao bom desenvolvimento do processo
pedagógico.
3.2. Não existem preferências por marca, plataforma ou sistema operacional. O aluno poderá
utilizar tablets com o sistema operacional Android do Google ou iOS (iPad) da Apple.
3.3. São suportados todos os tablets com sistema operacional Android iguais ou superiores à
versão 4.0, bem como iOS igual ou superior à versão 5.0.
3.4. O tamanho mínimo da tela do tablet será de 8.0 (oito) polegadas (diagonal) para
possibilitar condições mínimas de conforto na leitura do conteúdo e navegação pelos
sites.
3.5. O tablet deverá ter acesso à rede sem fio em, pelo menos, um dos padrões 802.11 b/g/n
para download do material didático e uso de serviços interativos.
3.6. A bateria do tablet deverá ter, no mínimo, 6 (seis) horas de duração.
3.7. O Colégio Ari de Sá não se responsabilizará por qualquer tipo de problema que ocorra no
tablet, uma vez que este é de responsabilidade exclusiva do aluno e/ou responsável.
3.8. Será dado suporte para instalação e configuração dos aplicativos (apps) nos tablets com a
finalidade de viabilizar a utilização do SAS Digital.
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4. DOS INVESTIMENTOS
4.1. O valor do investimento e as condições de pagamento para aquisição do material didático
na versão impressa e impressa + digital estão descritos na tabela abaixo:

Séries

Tipo

9º ano do Ensino
Fundamental
1ª e 2ª Séries do
Ensino Médio

Material Didático
do SAS

Valor
R$ 1.405,98
R$ 1.720,56

Condições de pagamento
À vista com 10% de desconto OU em até 10x
no cartão de crédito
À vista com 10% de desconto OU em até 10x
no cartão de crédito

4.2. O valor de aquisição do tablet no mercado dependerá da loja pesquisa e do modelo
escolhido.

5. DAS DATAS
5.1. A seguir, é apresentada a data de início do carregamento no aplicativo SAS Digital:

Datas

Descrições

A partir de 02 de fevereiro de 2015

Período para carregar o primeiro volume do material didático do
SAS Digital.

6. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
6.1. Demais informações podem ser obtidas através do telefone (85) 3477.2097.
6.2. A utilização do tablet, em momento algum, dispensará o uso do caderno pelo(a) aluno(a)
em sala de aula.
6.3. Os casos omissos e as situações não previstas neste regulamento serão resolvidos pela
Diretoria do Colégio, que utilizará, além da legislação em vigor, o Regimento Interno da
Escola, o bom-senso e a equidade na solução dos impasses.
6.4. Fica reservado à Diretoria do Colégio Ari de Sá o direito de averiguar, a qualquer
momento, o cumprimento dos requisitos dispostos neste regulamento, podendo adotar
as medidas que entender necessárias para fazer cessar eventuais irregularidades.

Fortaleza, 27 de novembro de 2014.
Educadora ASC LTDA
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ANEXO I
Segue relação dos principais tablets disponíveis no mercado que são compatíveis
com o SAS Digital. Lembramos que NENHUM dos modelos poderá ter suporte à
tecnologia 3G/4G, conforme descrito no regulamento.
Marca
Apple
Apple
Apple
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Motorola
Motorola
Asus
Asus
Lenovo
Lenovo
Acer
Acer
Archos
Positivo
LG

Modelo*
iPad Wi-Fi, 16GB (no mínimo), tela de 9.7 polegadas, bateria com duração de
até 10 horas.
iPad 2 Wi-Fi, 16GB (no mínimo), tela de 9.7 polegadas, bateria com duração de
até 10 horas.
iPad 3ª Geração Wi-Fi, 16GB (no mínimo), tela de 9.7 polegadas, bateria com
duração de até 10 horas.
Galaxy Tab Wi-Fi, 16GB (no mínimo), tela de 10.1 polegadas, bateria com
duração de até 9 horas.
Galaxy Note com Android 4.0 Tela 10.1" Touchscreen Wi-Fi e Memória Interna
16GB, bateria com duração de até 9 horas.
Galaxy Tab 2 P5110 com Android 4.0 Wi-Fi Tela 10'' Touchscreen Branco e
Memória Interna 16GB, bateria com duração de até 9 horas.
Galaxy Tab 4 SM-T530N Android 4.4, Tela 10.1", Quad Core, 16GB, Wi-Fi,
Câmera Traseira de 3MP e Frontal de 1.3MP, bateria com duração de até 9
horas.
Tablet Galaxy Tab 3 P5210 Android 4.2 10.1" Wi-Fi 16GB, bateria com duração
de até 9 horas.
Xoom Wi-Fi, 16GB (no mínimo), tela de 10.1 polegadas, bateria com duração
de até 8,5 horas.
Tablet Motorola Xoom 2 10.1" Mz616 Preto Wi-Fi com Android 3.2, 1.2 Ghz,
32GB, Câmera 5.0MP
Eee Pad Transformer TF101 Wi-Fi, 16GB (no mínimo), tela de 10.1 polegadas,
bateria com duração de até 9,5 horas.
ASUS Transformer Pad TF300T, tela de 10.1 polegadas, bateria com duração
de até 15 horas.
ThinkPad Wi-Fi, 16GB (no mínimo), tela de 10.1 polegadas, bateria com
duração de até 8 horas.
Yoga Tablet 16GB Tela 10.1" Wi-Fi - Android 4.2 Proc. Quad Core Câm. 5MP
+ Frontal
Iconia Tab A500 Wi-Fi, 16GB (no mínimo), tela de 10.1 polegadas, bateria com
duração de até 10 horas.
Tablet Acer Iconia A200, Wi-Fi, 16GB (no mínimo), tela de 10.1 polegadas,
bateria com duração de até 10 horas.
G9 101 Wi-Fi, 16GB (no mínimo), tela de 10.1 polegadas, bateria com duração
de até 10 horas.
YPY 10STB com Android 4.0 Wi-Fi Tela Multi-touch 9.7" Câmera Integrada e
Memória Interna 16GB
LG G Pad V700 16GB Wi-Fi Tela 10" Android 4.4 Qualcomm Quad Core
1.2GHz

* Informações retiradas do site do fabricante.
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