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O Me Salva! é um novo jeito de você aprender.

A gente criou uma nova experiência de ensino que une conteúdo, 

relacionamento e tecnologia para ajudar você a evoluir nos seus 

objetivos. Somos seu parceiro de estudos no ENEM,

no colégio, na faculdade e na vida.
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Aqui no Me Salva! você não precisa de um professor em frente a um 

quadro com hora marcada para ter acesso ao conhecimento do plano 

de ensino do ENEM ou dos vestibulares. Ele está disponível a qualquer 

momento, quando você quiser, através dos nossos Módulos (clica aqui 

para saber como eles funcionam!). Porém, entendemos que aprender 

também envolve a interação para discutir, trocar experiências e fazer 

análises. E é nesse momento que as Aulas ao Vivo se encaixam:

quando a troca, a discussão e a apresentação de um professor

são aplicadas para aguçar a sua criatividade e inspiração.

As Aulas ao Vivo são um grande encontro, um espaço

em que vamos propor um assunto e tratá-lo de forma

leve, para que você possa unir diversão com estudo.

Esses momentos são um convite para você se 

aproximar do conhecimento. Imagina reunir um 

monte de gente legal e interessada para discutir um 

tema curioso e aplicar a teoria na nossa realidade. 

As Aulas ao Vivo são exatamente isso. Um professor 

lança um assunto que gera curiosidade e discute 

com toda a comunidade Me Salva!. Isso vai ajudar 

você a pensar, discutir, raciocinar e formular 

reflexões que serão úteis para toda a sua vida.

Um novo jeito de aprender.
O momento para deixar o conhecimento te inspirar.

Teoria aplicada à vida – e com muita diversão!
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As Aulas ao Vivo vão promover a interdisciplinaridade entre matérias, te preparando para 

relacionar conceitos e ver exemplos de como os conteúdos podem ser abordados em conjunto 

nas provas. Também podem abordar temas atuais, te dando a oportunidade de trocar ideias 

sobre assuntos que são relevantes para quem está se preparando para uma prova como 

o ENEM.  É o grande momento para a troca, a discussão e o contato mais direto com os 

professores. Um momento para você aguçar a criatividade, desenvolver seu pensamento crítico 

e se inspirar para a vida. E, claro, de aumentar o seu repertório para as suas próximas redações. 

O que eu ganho participando das Aulas ao Vivo?

Alguns exemplos de assuntos que já foram tema das nossas Aulas ao Vivo:

Atualidades explicadas para ajudar na redação e na vida
A importância da cultura, a valorização da educação, a formação de 

nossa opinião, o respeito pela diversidade. Conversamos e refletimos 

sobre esses temas e recheamos nosso repertório para a escrita de

uma redação qualificada. 

A Física do dia a dia no ENEM
Calor, luz, ação! Nesta Aula ao Vivo, seguimos na dança dos átomos 

até a beleza do arco-íris e do pôr do sol de outros planetas para 

entendermos como a Física faz parte não só das provas, mas também 

do nosso cotidiano!

Me Salva! Como pensamos?
O pensamento é um processo cognitivo, um contato entre

neurônios, um papo de filósofos, uma transformação

da linguagem, uma evolução de nossa espécie,

um disparate de nossa consciência?

Não sabemos, por isso, pensamos!
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Agora que você já sabe um pouco mais

sobre as Aulas ao Vivo do Me Salva!, acesse

planoenem.mesalva.com, escolha um dos nossos cursos

para o ENEM e Vestibulares e vivencie um novo jeito de aprender.

A Monitoria ao Vivo é um momento de esclarecer dúvidas com foco na preparação para 

o seu objetivo. A Aula ao Vivo tem como princípio aguçar a criatividade, falar sobre a 

atualidade e trazer temas indisciplinares. É o momento em que te convidamos a pensar e 

sair da caixa com a gente! É uma oportunidade de vivenciar um conteúdo mais leve que vai 

te ajudar a dar uma relaxada nos estudos e, ao mesmo tempo, aprender algo novo.

As Aulas ao Vivo acontecem duas vezes por semana. Depois de iniciar seus estudos

com um dos nossos extensivos, você receberá um cronograma mensal com os temas,

datas e horários programados. Então, é só se programar para acessar o link na data

e participar desse encontro com a gente.

Qual a diferença entre Monitoria e Aula ao Vivo?

E para participar, como faço?
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