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ENEM e UFRGS

Aulas Particulares e Cursos Customizados

Horários: 
Segunda, 7h45min | Terça, 7h45min e 14h
Quinta, 7h45min | Sexta, 7h45min
Semi-intensivo: Quinta, 14h | Intensivo: Quinta, 16h15h

Horários: 
Segunda, 16h15min

Horários: 
Terça, 10h

Aqui, as aulas têm foco total nas dificuldades e objetivos pessoais, com atendimento 
individualizado, priorizando as necessidades de cada aluno e tornando as horas investidas 
nos estudos mais bem aproveitadas, sempre aliando objetividade e qualidade. 

PRÁTICA DE PROVAS EXTENSIVO 

LINGUAGENS e HUMANAS 

ESCOLA DA LÍNGUA PORTUGUESA

A exclusiva modalidade de Prática de Provas dá a oportunidade de conhecer 
as diferentes abordagens das provas de Língua Portuguesa das mais concorridas 
universidades. Fazemos uma breve revisão dos conteúdos e realizamos simulados com 
tempo controlado, iguais às situações reais de prova. Além disso, a correção completa 
das provas em aula elimina todas as dúvidas para sair pronto para conquistar a vaga 
na universidade.
É recomentada para os vestibulandos que buscam aprovação em vestibulares 
específicos (apenas ENEM, ou apenas UFRGS), ou para alunos experientes, 
que querem objetividade.

Em parceria com o professor Fábio Catani, apresentaremos os conteúdos pertinentes 
às provas do ENEM, realizando conexões entre as duas áreas de conhecimento 
e contribuindo com fundamentos teóricos e exemplos práticos para a melhor 
argumentação nas provas de Redação – dois professores dispostos a uma preparação 
de excelência para as provas.
A sistemática se baseará em objetividade e qualidade, com aulas expositivas 
conjuntas acerca dos principais temas envolvidos nas provas e aulas individuais de cada 
professor sobre conteúdos específicos de sua respectiva área, sempre finalizadas com 
resolução de questões e momentos de debate com a turma. Um dos nossos maiores 
diferenciais é o programa, definido em temas em ordem cronológica, mas também 
associados a questões relevantes do contexto social atual.

Sempre aliando objetividade com qualidade, as aulas, divididas entre conteúdos 
essenciais para os vestibulares – gramática, interpretação e redação – e a análise dos 
textos do ENEM, são focadas em desenvolver os conteúdos de Língua Portuguesa para 
os vestibulares das universidades privadas da região sul, explorar as competências 
linguísticas propostas pelo ENEM e preparar para as exigências diferenciadas do 
vestibular da UFRGS. 

Ao longo de todo o ano, o aluno desenvolverá, na prática, os diversos aspectos de uma 
boa redação. O curso divide-se em abordar os temas tradicionais das universidades 
privadas, com o objetivo de criar consciência na estruturação de textos e na correção 
gramatical, trabalhar os temas do ENEM, buscando maior profundidade de análise e 
diversidade de conteúdo, e desenvolver todas as habilidades necessárias nas redações 
da UFRGS, a fim de alcançar o nível de excelência requerido nesse contexto.

ENEM, UFRGS, UNIVERSIDADES PRIVADAS
REDAÇÃO EXTENSIVO 

Horários: 
Segunda, 10h e 14h | Quinta, 10h


