ENEM E
VESTIBULARES

O melhor parceiro de
estudos para o seu ﬁlho!
O Me Salva! é uma plataforma de ensino
online. Nosso conteúdo é focado na
preparação para o ENEM, Vestibulares e,
também, no reforço escolar para Ensino
Médio e Superior.
Somos o maior canal brasileiro de
educação no YouTube, com mais de 200
milhões de aulas assistidas.

Por que o seu ﬁlho deve estudar com o Me Salva!?
Com uma metodologia própria, incentivamos os estudantes a aprender de verdade, com
aulas que apresentam o conteúdo de maneira fácil, direta e simples. O nosso Plano de
Estudos Personalizado é uma ótima forma de organizar seus estudos e, além disso,
oferecemos apoio durante toda a experiência de estudos - enviando boletins de
desempenho e sempre disponíveis para dar qualquer tipo de ajuda emocional.
O Me Salva! é o primeiro cursinho online a garantir a nota
no ENEM. O estudante tira pelo menos 140 pontos
acima da média nacional do ENEM ou recebe o dinheiro
de volta. Nos comprometemos com o resultado e o
estudante com o programa de estudos baseado em 4
compromissos. Saiba mais aqui.
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Ferramentas de estudo
Nem todo mundo estuda e aprende do mesmo jeito, não é mesmo?!
Por isso, o Me Salva! trabalha com diferentes ferramentas de estudo para acompanhar
o estudante do início até o fim da sua jornada até aprovação!

PARA APRENDER:

PARA TREINAR:

PARA REVISAR:

∙ Didática própria

∙ Exercícios

∙ Curso de revisão

∙ Aulas curtas

∙ Correção
de Redação

∙ Operação ENEM

∙ Fórum de dúvidas

∙ Simulados
∙ Banco de Provas

∙ Maratona
de estudos

PARA ACOMPANHAR:
∙ Plano de estudos
personalizado
∙ Boletim de
desempenho
∙ Apoio emocional

∙ Resoluções
em texto

Os nossos cursos
Mantemos a mesma didática em todos os cursos, nos esforçamos para
apresentar conteúdos de diferentes áreas e complexidade (desde reforço para o
Ensino Médio e curso ENEM até Engenharia, Ciências da Saúde e Negócios) com a
mesma simplicidade e clareza.Veja mais informações sobre todos eles aqui!
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