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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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Um tema a ser desenvolvido e uma folha em branco à sua frente 

podem parecer um monstro. Mas nós vamos ajudar você a transformar 

esse monstro em uma grande oportunidade! A Correção de Redação 

do Me Salva! vai te mostrar uma nova forma de enxergar a prática 

da escrita. E isso não apenas para ir bem na redação no ENEM ou na 

prova do vestibular que você vai prestar, mas para desenvolver suas 

competências de redação, interpretação, gramática e até os aspectos 

físicos e psicológicos que elaborar um texto demanda.

Expressar-se através da escrita é uma atividade

criativa e dominar essa técnica será útil para

qualquer atividade que você for realizar!

Para escrever uma boa redação não é suficiente 

pegar a caneta e despejar palavras numa folha.

Por isso, nessa preparação, levamos em conta

uma série de princípios para te ajudar

a dominar a arte da escrita.

Comentários personalizados:
Você vai redigir suas redações e vai receber nossa correção com comentários sobre os pontos positivos 
do seu texto e sobre os pontos que precisam ser melhorados. Essas observações são personalizadas, ou 
seja, uma avaliação do professor sobre sua construção com dicas de como melhorar. Aí, é só manter o 
que está bom e ir melhorando o que precisa;

Atualização de temas:
No Me Salva! você terá acesso a um banco de temas de redação com propostas anteriores do ENEM 
ou dos vestibulares da UFRGS, UFSC, USP, UERJ, UNESP e UNICAMP. Também oferecemos uma série 
de temas criados por nós, que são atualizados a cada 15 dias. Gostou? Saiba que no ENEM de 2015 
acertamos o tema da redação! :) Quer sugerir uma nova temática? Vamos adorar receber a sua 
contribuição! É só nos enviar através da página de correções;

Um novo jeito de aprender.
Um outro jeito de aprender e pensar a escrita.

Que jeito é esse que
me prepara para escrever?
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1. No menu esquerdo do Me Salva! você vai ver o botão que lhe dará acesso 

ao console de redação. É através dele que você fará todo o processo: 

acessar o banco de temas, enviar sua redação, receber a correção e acessar 

o seu histórico de construções textuais. O primeiro passo será escolher

um tema sobre o qual você tenha interesse em escrever;

2. A gente tem folhas pautadas. É só fazer download no Me Salva!

e utilizá-la, ou usar uma folha sulfite ou de caderno. O importante

é que sua redação não passe de 1 página;

3. Tire uma foto ou escaneie a folha e envie pelo site. Caso tenha optado 

por um tema do Me Salva!, selecione também por qual critério deseja

que a correção seja feita (ENEM ou algum dos vestibulares regionais);

Como funciona a Correção de Redação?

Critérios de correção por instituição:
A Correção de Redação no Me Salva! é dividida em duas partes: a primeira avalia os deslizes gramaticais 
da sua redação; a segunda avalia o texto de acordo com os critérios utilizados pela instituição escolhida 
para a correção. Sim, a gente pode corrigir sua redação com base nos critérios de várias Universidades, e 
você pode escolher qual prefere conforme o seu foco. Não é o máximo? Você pode escolher entre a base 
do ENEM ou de algum dos seguintes vestibulares: UFRGS, UFSC, USP, UERJ, UNESP e UNICAMP.

Preparação psicológica:
Falamos de folha em branco acima, correto? É aí que tudo começa! Nossa correção é feita com base 
em textos escritos à mão e em até 1 folha. Esse é o formato do ENEM e dos principais vestibulares, 
então você já começa a treinar a partir do mesmo modelo que vivenciará na prova. Além disso, estudos 
mostram que escrever à mão é uma tarefa cognitiva que estimula o cérebro e facilita o seu aprendizado. 
Ou seja, só tem vantagens!
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Agora que você já sabe um pouco mais

sobre a Correção de Redação do Me Salva!, acesse

planoenem.mesalva.com, escolha um dos nossos cursos

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

4. Você vai receber sua Correção de Redação em até 7 dias.

Ela é feita em cima da foto do texto, através de ferramentas como:

 •  Bolinhas de cores diferentes, em que cada tonalidade aponta
    um tipo de erro gramatical (ortografia, semântica, pontuação, 
    concordância, regência, outras inadequações morfossintáticas);
 
 •  Curtidas dos professores nos trechos em que você mandou muito bem;
 
 •  Comentário geral personalizado, em que o professor
    dá um depoimento sobre o texto;
 
 •  Notas específicas para cada competência e nota geral para a redação.

5. Leia os comentários, aproveite as dicas e escreva mais!

Quanto mais você praticar, mais vai exercitar a sua capacidade de escrita.
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