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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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Acreditamos que você não precisa de hora marcada

para ter acesso ao conhecimento. Ele deve estar

disponível a qualquer momento, quando você quiser! 

No Me Salva! você terá acesso aos Módulos, unidades 

didáticas que unem diversos formatos de conteúdo com 

o objetivo de te fazer conhecer, entender, fixar e exercitar 

o conhecimento. Eles podem ser acessados a qualquer 

momento, de qualquer lugar. Assim, você se organiza 

para vivenciar essa experiência de ensino da maneira 

que melhor se encaixa no seu jeito de viver e aprender. 

Conhecimento de verdade é aquele que a gente conquista 

junto. Então vem com a gente e olha como é incrível

esse novo jeito de aprender!

As aulas do Me Salva! são curtas, focadas e com uma linguagem que 

apresenta o conteúdo de maneira fácil, direta e simples. Esse formato vai 

te estimular a prestar mais atenção no conteúdo e entender – ao invés de 

decorar – o que você precisa para chegar ao seu objetivo. Você, estudante, 

é o centro dessa construção e, por isso, participa de todo o processo. Todas 

as nossas aulas são:

Simples: sempre objetivas e focadas em um assunto bem específico.

As aulas gravadas para o extensivo ENEM terão cerca de 10 a 15 minutos;

Concretas: as aulas têm foco em exemplos práticos para que você não apenas

entenda os conceitos, mas também tenha clareza sobre o assunto estudado,

sua aplicação prática e como ele se relaciona com a sua rotina;

Criativas: a gente estimula o raciocínio criativo para trazer abordagens novas e inusitadas. 

Afinal, quando o assunto gera curiosidade, fica muito mais interessante estudar!

Um novo jeito de aprender.
Módulos que incentivam sua vontade de aprender.

É possível aprender de forma simples e criativa!
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Acreditamos que há várias formas de aprender e, por isso, oferecemos diversas 

ferramentas de ensino. Todas elas são pensadas conjuntamente, de forma a se 

complementarem e enriquecerem a sua experiência de aprendizagem. Desse jeito,

você recebe vários estímulos e experimenta diferentes formas de aprender.

O resultado: uma rotina de estudos mais completa e divertida. Essa diversidade 

também tem outro propósito: cada conteúdo se encaixa melhor com um tipo de mídia. 

Por exemplo: um texto pode ser melhor para literatura, enquanto exercícios podem 

ser melhores para matemática e vice-versa. Os módulos ajudam a atender essas 

necessidades ao mesmo tempo que dão dinamismo para a sua rotina de estudos.

Mas por que os Módulos podem ter vídeos, 
exercícios e também aulas em texto?

As aulas fazem parte dos Módulos, que foram pensados para serem “momentos de estudo” 

de até 90 minutos. A nossa proposta é que, nesse tempo, você passe por uma experiência de 

ensino completa que envolva:

 •  Assistir às aulas em vídeo para domínio do conteúdo;

 •  Interpretar o conteúdo por outras perspectivas com aulas em texto,
    em que o professor irá agregar e comentar conteúdos associados ao assunto;

 •  Fazer exercícios de compreensão para ter certeza que entendeu a aula recém-assistida;

 •  Colocar em prática o conhecimento adquirido a partir de uma lista de fixação,
    com exercícios do ENEM e vestibulares;

 •  Enriquecer sua interpretação a partir de propostas de redação ou sugestões
    de produções textuais associadas ao tema.
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Os Módulos fazem parte de uma experiência de ensino maior. Participar integralmente da 

educação, viver essa experiência, é participar socialmente da vida e garantir espaço em uma 

sociedade que não tem sido de todos. Por isso, tudo que planejamos para você vivenciar 

com a gente foi pensado para te ajudar a se desenvolver. Não só no sentido de se preparar 

intelectualmente para a prova do seu objetivo, mas também evoluir emocionalmente para 

esse desafio. Por exemplo:

Queremos te ajudar a ter em mãos todas as 

ferramentas que você precisa para estudar e 

alcançar seu sonho, mas também acreditamos 

que não existe fórmula certa, é você quem 

deve definir qual a melhor forma de utilizá-las 

a partir da sua personalidade e necessidades.

•  Te ajudamos na sua organização através no Plano de Estudos Personalizado;

•  Oferecemos ferramentas para tirar dúvidas e trocar conhecimento,
    como as Monitorias ao Vivo e o Tira-Dúvidas;

•  Focamos em Aulas ao Vivo que não apenas expõem o conteúdo,
    mas inspiram novos conhecimentos e interpretações;

•  Nossas redações são escritas à mão e não digitadas, afinal,
    será assim no vestibular e no ENEM, certo? É importante se preparar!

•  Fazemos simulados que te preparam para lidar com o tempo,
    a pressão e o nervosismo;

•  Temos uma equipe de relacionamento disponível sempre que houver
    dúvidas ou quando você precisar de apoio;

•  Alimentamos um blog constantemente com dicas e inspirações
    sobre o universo do estudo.

Tá, mas como esse novo jeito de aprender 
acontece na prática?
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Temos orgulho de fazer parte de muitas histórias inspiradoras! São 

milhares de estudantes que se prepararam com a gente e conquistaram 

o sonho de entrar na faculdade. Você pode conhecer algumas delas aqui.

 

Quem embarca e aproveita ao máximo esse novo jeito de aprender 

percebe os resultados: 96% dos estudantes do Me Salva! que tiveram 

um estudo efetivo (+ de 200 aulas) ficaram acima da média do ENEM. 

Outro bom exemplo da nossa efetividade é que a média alcançada pelos 

estudantes do Me Salva! é sempre maior do que a média do ENEM,

como mostra o gráfico:

Como sei se essa didática funciona?

Como foram calculadas essas médias?
As médias do Me Salva! foram calculadas com base em pesquisa de acompanhamento realizada 
com quem estudou e prestou o ENEM no ano de 2016. Elas são calculadas diretamente com o 
desempenho dos nossos estudantes, sem arredondamentos, aproximações ou simplificações.

Formamos uma dupla quando você começa sua experiência de estudo com a gente e 

fazemos parte de uma grande comunidade! Nós, da equipe do Me Salva!, pensamos em 

como transformar o seu aprendizado em uma experiência incrível, e você foca nos estudos 

para aproveitar ao máximo tudo que oferecemos.
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Agora que você já sabe um pouco mais

sobre a Didática do Me Salva!, acesse

planoenem.mesalva.com, escolha um dos nossos

cursos Extensivos para o ENEM e Vestibulares

e vivencie um novo jeito de aprender.
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