
Informações 2022 
 

Estilo das aulas 

Aulas diferenciadas, focadas no ENEM e 
Vestibulares. Todas as aulas são apresentadas 
com simulações, animações, vídeos e imagens 
em alta resolução, com resumos feitos 
simultaneamente, facilitando a compreensão 
dos fenômenos e memorização dos 
conteúdos.                                                                  

Plantões 

São oferecidos horários de plantões de dúvidas 
online pelo Zoom, coletivos e individuais, 
agendados diretamente com o professor. 
Além disso, o aluno pode resolver suas dúvidas 
pelo whatsapp, Messenger, e-mail, sem 
restrição de dia ou horário 

Prática em Provas 

É oferecido o curso de Prática em Provas, onde 
o aluno resolve testes com tempo marcado, 
após uma exposição inicial da teoria. Em 
seguida, é feita a resolução de cada teste. 
No curso, trabalha-se o tempo de resolução 
das questões, melhora-se a interpretação dos 
enunciados, organizando estratégias eficazes 
para a resolução de problemas, habilidades 
essenciais para o sucesso nas provas. 
 

Material didático exclusivo 

Livros diferenciados, totalmente elaborados 
pelo professor, amplamente ilustrados e 
atualizados constantemente. Nos cursos 
extensivo e semiextensivo são entregues 2 livros 
de teoria e testes com questões resolvidas, dois 
livros ENEM com todas as questões resolvidas e 
um livro de resumos para revisão dos 
conteúdos, contendo testes. Além dos livros, 
são disponibilizados materiais de apoio 
(resumos, simulados, memorex, guia de 
equações). Nas seções de testes dos livros, 
além da solução por escrito da maioria das 
questões, é disponibilizada a resolução em 
vídeo, com acesso via QR code. 

Materiais complementares 

Para cada tópico abordado é disponibilizado 
um resumo e um memorex, salientando os 
pontos principais de cada conteúdo, seguido 
de um simulado abrangendo questões estilo 
ENEM e vestibulares.  Em todos os livros são 
disponibilizados vídeos complementares com 
acesso por leitor de código de barras (QR 
code) via celular.  

Material didático 2022  

Simulados 

Ao final de cada tópico é disponibilizado um 
simulado do conteúdo trabalhado. 
São disponibilizados também simulados 
Enem/PUC/UFRGS.  
Em todos os simulados é disponibilizada a 
resolução completa das questões.  
 

Cursos extensivo/semiextensivo/Prática em 
provas 
Livro 1 - teoria e testes 
Livro 2 - teoria e testes 
Livro revisão – teoria resumida e testes 
 

Curso intensivo 
Livro teoria e testes 
 

Para todos os cursos 
Livro 1 enem 
Livro 2 enem 

Materiais de apoio  
Ao longo do curso, são disponibilizados: 
 
→ Resumos completos 
→ Simulados 
→ Memorex 
→ Guia de equações 
→ Mini-aulas de revisão em vídeo 

Plataformas on-line 

Para a postagem das aulas (curso on-line) é 
utilizado o Google Classroom. 
Os plantões de dúvidas (on-line) são 
ministrados pelo Zoom.  


