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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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No Me Salva!, funciona assim: você nos conta seus objetivos, sonhos 

e motivações, assim como suas dificuldades, experiências prévias e 

atividades complementares, e nós criamos um Plano de Estudos 

Personalizado para ajudar você a chegar lá. Ele leva em conta o seu 

ritmo, tempo disponível, objetivo com os estudos, curso dos sonhos,

além do seu jeito preferido de aprender. Há diversas maneiras de estudar 

e você tem a sua: no quarto ou na cozinha; com música ou em silêncio; 

escrevendo ou só ouvindo. Sua prática de estudo tem a ver com as suas 

histórias, vida e rotina e levamos isso em consideração, pois acreditamos 

que, respeitando isso, você poderá aprender muito mais.

Ninguém entende melhor o seu jeito de estudar do que você mesmo.

Por isso, construímos o seu Plano de Estudos totalmente personalizado

de acordo com o que é importante pra você. A construção é feita em

duas etapas:

Organização dos conteúdos por semana: depois disso, todos os módulos selecionados são 
alocados no tempo que você tem para estudar. Consideramos a sua disponibilidade nos turnos
do dia e também o seu perfil de estudos.

Escolha dos conteúdos mais importantes para você: seu Plano é escolhido e ordenado pela
Equipe de Organizadores de Estudos, levando em conta:

•  As matérias que você quer estudar com a gente e aquelas em que você tem mais dificuldade;
•  O curso ou área que você deseja seguir;
•  Quais provas você vai fazer.

Para ordenar o conteúdo, também consideramos a classificação dos professores do Me Salva!
quanto à dificuldade e à frequência do conteúdo na prova do ENEM e em vestibulares regionais.

Um novo jeito de aprender.
Um Plano de Estudos do seu jeito.

Um novo jeito de potencializar
o seu aprendizado.
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Cada estudante que adquire um dos cursos Extensivos para ENEM e Vestibulares

recebe o seu Plano de Estudos Personalizado. Funciona assim:

Primeiro passo: você compra um dos 4 extensivos disponíveis e, em seguida, responde 

ao nosso questionário. Nele você vai nos dizer em quais turnos pretende estudar, quando 

pretende iniciar e terminar os estudos durante o ano, qual o objetivo dos estudos, qual o 

curso pretendido e como está acostumado a estudar;

Segundo passo: depois disso, chega o momento da Equipe de Organizadores de Estudos 

Me Salva! entrar em ação. Todas as informações são analisadas com atenção e, então, 

elaboramos o seu Plano de Estudos;

Terceiro passo: em até 3 dias úteis você receberá o Plano de Estudos Personalizado no seu e-mail.

Pronto!
Você já pode utilizar seu Plano de Estudos como guia para organizar

sua rotina e assistir aos módulos disponibilizados no Me Salva!,

além de outras ferramentas de estudo, como as Monitorias

ao Vivo, Tira-Dúvidas e Simulados.

Teve algum problema? É só entrar em contato

com o time de relacionamento, eles vão

te ajudar no que for preciso.

Está utilizando o Plano de Estudos

Personalizado e fez a sua primeira prova?

Fale com a gente para configurarmos

um novo objetivo para você.

Gostei! Como faço para ter
o meu Plano de Estudos Personalizado?
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Seu Plano de Estudos Personalizado mostra uma recomendação

semanal de aulas e exercícios a serem estudados, além de dicas 

conforme o tempo e o tipo de conexão de internet que você tem.

No desenvolvimento do plano, reservamos tempo para que você 

aproveite outras oportunidades de aprendizado, seja pelas nossas 

ferramentas de estudos (Monitorias ao Vivo, Tira-Dúvidas, Simulados

ou Redação) ou do jeito que você preferir. Lembre-se que o

conhecimento está em muitos lugares e é sempre bom estar

organizado para poder aproveitar tudo o que conseguir!

Agora que você já sabe um pouco mais sobre

os Planos de Estudos Personalizados pelo Me Salva!,

acesse planoenem.mesalva.com, escolha um dos nossos cursos

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

O que vem no meu Plano de Estudos?
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