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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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As Monitorias ao Vivo foram criadas para que você possa tirar dúvidas e

conversar diretamente com os professores do Me Salva!. Depois de assistir

às aulas e fazer os exercícios nos módulos de conteúdo, você pode usar

esse momento para perguntar sobre o que ficou com dúvida. Está com

dificuldade de entender uma regra de pontuação? Pergunte durante a

monitoria de Gramática. Tomate é fruta? A pinha é a flor do pinheiro?

Pergunte na monitoria de Botânica. Esse é o seu espaço para tirar todas

as suas dúvidas e também para colocar em prática o que já estudou.

Tudo ao vivo e com datas fixas conforme o seu curso!

Aproveite mais esse novo jeito de aprender e

chegue com tudo na hora das provas.

As Monitorias ao Vivo do Me Salva! são uma oportunidade para você conversar com

dois professores ao vivo: um deles vai dar a aula, retomando o conteúdo, enquanto

o outro vai estar no chat, sempre disponível para responder suas dúvidas. As monitorias

podem funcionar de forma diferente conforme a matéria, mas serão sempre um momento

de aplicação do conteúdo que você está aprendendo com a gente. O professor responsável

por cada monitoria é quem vai definir o formato dela. Pode ser a resolução de uma lista de

exercícios, discussões sobre um tema ou outro formato que vier à cabeça.

O que nunca muda é que a monitoria é um momento de contato

direto e ao vivo entre você e os professores, tirando dúvidas

e contribuindo com seu aprendizado.

Um novo jeito de aprender.
Monitorias para esclarecer todas as suas dúvidas.

Um novo jeito de estar
em contato com o aprendizado.
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Você receberá, no início de cada mês, um cronograma com as datas, horários e assuntos

das Monitorias para poder se organizar e não perder nada. E vai receber o material 

necessário para a Monitoria com uma semana de antecedência. Assim vai chegar

no horário marcado com tudo pronto para aproveitar esse momento ao máximo.

E quando serão as Monitorias ao Vivo?

pode aproveitar os minutos finais para 

conversar com os professores. Você pode trazer 

dúvidas da escola, do grupo de amigos, além de 

outras que forem surgindo durante os estudos. 

Os professores sempre irão reservar um tempo 

na Monitoria para esse tipo de ajuda;

5. Assistir de novo a qualquer hora: depois 

de terminada, a Monitoria ficará gravada e 

disponível para acesso a qualquer momento. 

Se você não conseguiu participar do momento 

ao vivo ou quer retomar alguma explicação, 

é só acessar o link e assistir à gravação. 

Infelizmente, não conseguimos gravar o chat e 

as conversas que aconteceram ali. Mas se você 

ficar com dúvidas depois que o momento ao 

vivo terminou, é só entrar no Tira-Dúvidas (para 

saber como ele funciona, clique aqui).

Os nossos professores ou outros estudantes

do Me Salva! vão poder te ajudar lá.

1. Se planejar: depois de escolher o curso 

Extensivo ENEM Me Salva! ideal pro seu 

objetivo, você vai receber um cronograma 

mensal das Monitorias ao Vivo;

2. Acessar o link: você receberá um link para 

acessar e participar da Monitoria ao Vivo. É só 

entrar no horário marcado e você poderá ver o 

vídeo com a explicação do professor e também 

um chat para interagir;

3. Tirar suas dúvidas: durante a Monitoria, 

o professor seguirá a dinâmica conforme o 

conteúdo da matéria. Pelo chat, você poderá 

fazer perguntas direto para os professores ao 

longo de toda a Monitoria;

4. Tirar mais dúvidas: se você segue com 

dúvidas sobre o assunto que está sendo 

abordado e elas não foram foco da aula, 

Para participar das Monitorias e aprender ainda mais é só seguir esses passos:

Como participar das Monitorias ao Vivo?

SEGUNDA TERÇA QUARTA QUINTA SEXTA

Todos os
Extensivos

(1h30 de duração)

Exclusiva para
Medicina

(1h30 de duração)

Todos os
Extensivos

(1h30 de duração)

Exclusiva para
Medicina

(1h30 de duração)
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Agora que você já sabe um pouco mais

sobre as Monitorias 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.
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