
Atualização 

AVA SAE Digital 

Como utilizar?  



Insira ava.sae.digital

Recomendamos o 
Navegador Google 

Chrome para acesso ao 
AVAweb tanto no 

computador quanto nos 
tablets e celulares
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Inserir o nome de usuário (login)

Inserir senha

Caso enfrente problemas com 
login e senha, procure a 

coordenação de sua escola.



Essa é a página inicial do aluno: 

Sua mochila virtual.



As atividades agendadas para você 

aparecerão no Calendário Diário 

organizadas pela data em que expiram.

Se organize para realizar primeiro 

aquelas atividades com prazo mais 

próximo de expirar. 



Área de navegação 

no formato de 

carrossel com três 

abas que reúnem: 

Matérias, Recursos

e Aplicativos. Para 

navegar basta 

arrastar os ícones 

ou clicar nos 

marcadores.



As atividades 

agendadas pelo 

professor estão 

organizadas por livro 

dentro de cada um 

dos componentes 

curriculares.

Clique em um deles 

para iniciar uma 

atividade.



Na página do Componente Curricular estão 

detalhadas todas as atividades agendadas para 

você pelo seu professor, separadas por livro.

Você pode filtrar por atividades “Pendentes”, que 

estão dentro do prazo que o professor definiu 

para a resolução, ou “Expiradas”, que já saíram 

do prazo definido.

Você pode revisar as questões “Expiradas”, 

mas não pode alterar suas respostas.



Você também pode filtrar as 

atividades por tipo:

• Trilha

• Reforço 

IMPORTANTE: O professor pode agendar 3 tipos de 

atividades para você. Fique atento a qual delas está 

disponível e dentro do prazo.

Trilha: 4 questões (Questão) + vídeo + revisão*
Reforço: 7 questões diferentes das primeiras
Videoaula: Escola Digital 



*Revisão: Só ficará disponível 

se você não atingir o objetivo 

definido pela sua escola nas 

4 primeiras questões.

TRILHA* REFORÇO**

**Reforço: Só ficará 

disponível se o professor 

agendar esse tipo de 

atividade para você.



Não há mais 

atividades dentro do 

prazo para esse 

módulo

Nesse caso, a trilha 

de questões está 

realizada, mas há um 

reforço agendado 

pelo professor e 

disponível até 24/10



Caso você veja esse aviso, verifique se não 

há um outro tipo de atividade agendada 

para esse módulo (como um Reforço, por 

exemplo) ou se há outro módulo desse 

Componente para ser realizado.



Agrupamento 

dos recursos 

disponíveis para 

o aluno.



Link para o Google 

Meet, ferramenta para 

aulas ao vivo. 

Os agendamentos 

dessas aulas são 

realizados pelo seu 

professor. 



Aqui está disponível para 

download o instalador 

do Livro Digital para o 

seu computador*.

Para instalar o Livro Digital no seu 

celular vá até a loja de aplicativos do 

seu dispositivo ou escolha a aba 

Aplicativos aqui dentro do AVA.

*



Curso completo para os alunos do 

Ensino Médio arrasarem no Enem. 

Todo o conteúdo dos livros 

impressos gravados em videoaulas.

*São aulas exclusivas para o Ensino 

Médio e diferentes das aulas da 

Escola Digital



Login no App do 

Aluno por QRCode



Os materiais criados pelo seu 

professor e enviados para você 

estarão dentro do Material Adicional



Os áudios de língua 

estrangeira (Língua Inglesa e 

Língua Espanhola) estão aqui, 

organizados por livro e 

disponíveis também para 

download.



Direcionamento para 

avaliações online.

Você tem um tutorial 

específico para realizar 

as provas on-line que 

será enviado para você 

quando necessário.



Gerador de provas e 

atividades extra enviadas 

pelo seu professor.

Você tem um tutorial 

específico para o Arena 

SAE. A coordenação da 

sua escola enviará para 

você quando necessário.

*Disponível para Ensino 

Fundamental anos finais e 

Ensino Médio



Atividades de 

acompanhamento 

da leitura de livros 

paradidáticos*.

*Disponível para 

Ensino Fundamental



Listagem das obras



Etapas para resolução



Todo o conteúdo dos livros 

impressos gravados em 

videoaulas. O acesso 

também pode ser realizado 

por meio dos QR Codes 

disponíveis na abertura dos 

capítulos. 



Separação das aulas de 

acordo com os Livros



As aulas estão organizadas de 

acordo com cada componente 

curricular, com navegação no estilo 

carrossel



Links relacionados aos 

conteúdos dos livros



Relatório com 

informações 

gerais do 

desempenho do 

aluno e 

comparativo 

com a turma.



Coeficiente Acadêmico: 

Média geral de todas as 

atividades resolvidas na 

plataforma até o momento. 

Varia em tempo real. 

Média dos coeficientes dos 

alunos dessa turma

No seu Relatório Geral você verá apenas 

seu desempenho nas Trilhas. O relatório 

das atividades de Reforço está disponível 

apenas para o seu professor e o seu 

desempenho nessas atividades não entra 

na média do Coeficiente Acadêmico.



Desempenho nos Componentes Curriculares 

específicos. Essa barrinha circular azul indica a sua 

média no Componente Curricular e a barrinha 

cinza no círculo externo é a média da sua turma 

nesse mesmo componente.



Os desempenhos 

estão separados, 

dentro de cada 

componente, por livro

(Livro 1) e capítulo

(BACTÉRIAS E 

ARQUEAS)



Perguntas

Frequentes

?

Como faço para ter login e senha de acesso ao AVA?

Entre em contato com a coordenação da sua escola e solicite os dados de acesso.

Como posso alterar minha senha de acesso ao AVA?

Clique nas iniciais do seu nome no canto inferior esquerdo da página inicial e depois em 
Editar.

Como posso acessar os gabaritos das questões do AVA?

A apresentação de gabaritos das questões do AVA pode ser configurada de duas maneiras: 1) 
O gabarito pode ser exibido logo após a resolução de cada um dos exercícios ou 2) apenas 
após o término do prazo estipulado pelo professor para a resolução das atividades, isto é, 
quando não for mais possível responder às questões. Quem decide qual é a configuração mais 
adequada para você é a sua escola. .



Perguntas

Frequentes

?

Qual a diferença entre as questões de Reforço e de Revisão?

As questões de Revisão fazem parte da Trilha. Ao solucionar a primeira bateria de questões, 
não atingindo a meta de acertos, o usuário é direcionado para uma videoaula revisional com o 
intuito de assimilar melhor o conteúdo proposto. Após revisar o conteúdo do módulo, as 
questões de Revisão são disponibilizadas com o objetivo de recuperar a nota relativa à tarefa. 

As atividades de Reforço, por sua vez, caracterizam uma avaliação adicional, podendo ser ou 
não agendadas para o aluno. O professor poderá encaminhar atividades de Reforço para os 
alunos que desejar, já a Revisão é direcionada para todos os alunos que não obtiveram nota 
satisfatória na primeira bateria de exercícios da Trilha (4 questões).

É possível resolver novamente as questões relacionadas a uma tarefa 
em que não obtive um bom desempenho?

Não. A atividade é disponibilizada uma única vez para cada um dos alunos. O objetivo é que o 
usuário consulte suas anotações, seu material didático e realize as devidas pesquisas para que 
encontre condições de ser eficiente na resolução das questões. Caso tenha dificuldades no 
momento da solução das tarefas, sugerimos que busque auxílio do professor responsável pelo 
componente curricular.



Perguntas

Frequentes

?

Assisti a videoaula, porém as questões revisionais não foram 
disponibilizadas

Os exercícios de Revisão (3 questões) serão disponibilizados apenas quando a meta de 
acertos exigida na primeira bateria de exercícios da Trilha (4 questões) não for atingida. Por 
exemplo: se a escola definir 75% como meta de acertos, os alunos que acertarem 3 das 4 
questões disponibilizadas na primeira bateria não receberão os exercícios de Revisão, pois já 
terão atingido o percentual exigido. Porém, aqueles que obtiverem percentual de acertos 
inferior a 75% deverão, obrigatoriamente, resolver as questões de Revisão após terem 
assistido à videoaula.

A obrigatoriedade ou não de assistir ao vídeo antes de fazer os exercícios de Revisão também 
depende das configurações da sua escola. 

O percentual do vídeo assistido não está contabilizando

Há algumas situações em que o percentual do vídeo pode não ser apurado: 1) quando o vídeo 
é adiantado, isto é, quando se avança a barra de progresso sem que aquela parcela tenha sido 
assistida; 2) quando o vídeo é finalizado de maneira brusca (exemplo: queda de energia); 3) 
quando a conexão com a internet é interrompida ou está instável.



Perguntas

Frequentes

?

Respondi corretamente as questões, mas parece que não modifica 
meu Coeficiente Acadêmico Geral 

Os desempenhos em cada uma das atividades dentro de cada um dos componentes 
curriculares são a base para o cálculo do Coeficiente Acadêmico Geral que é uma média de 
todas essas atividades realizadas até o momento. 

Se você tem grande quantidade de agendamentos de tarefas, o impacto de uma atividade 
pode ser muito pequeno no seu Coeficiente Acadêmico, visto que o desempenho em todas as 
atividades é considerado nesse cálculo. Uma boa maneira de perceber seu progresso é 
verificar o percentual de aproveitamento em cada atividade antes e depois da realização dos 
exercícios. 

Não esqueça de realizar as atividades no prazo, pois atividades não realizadas, com prazo 
expirado, entram no cálculo do seu Coeficiente Acadêmico como zero. 

Não consigo abrir o arquivo de relatório

Verifique se seu computador possui os programas necessários para a leitura dos arquivos 
disponibilizados no AVA. Os arquivos de relatórios são ofertados nos formatos: CSC, XLSX e 
PDF.



Perguntas

Frequentes

?

Resolvi as questões do Reforço, mas não encontrei as notas no 
relatório

As atividades de Reforço são agendadas aos alunos conforme critério do professor regente de 
cada componente curricular. Ele definirá o agendamento da atividade baseado no 
desempenho dos alunos nas Trilhas. 

As atividades de Reforço não são pontuadas no Relatório Geral e não entram no cálculo do 
Coeficiente Acadêmico, pois propõem um treinamento sobre o que já foi avaliado. O 
aproveitamento dessas atividades gera um relatório específico para o professor e ele decidirá 
como entrará no cálculo da nota.

Não encontrou resposta para a sua dúvida ou problema?

Entre em contato com o SAE Digital pelos nossos canais oficiais. 

0800 725 9797

atendimento@saedigital.com.br



Canais de atendimento

0800 725 9797

atendimento@saedigital.com.br

Horário de atendimento

Segunda a Sexta, das 8h às 18h.


