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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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O Tira-Dúvidas é um espaço pensado pelo Me Salva!

para que você possa esclarecer qualquer dúvida que

possa aparecer a qualquer momento do seu dia.

Está fazendo seu lanche e ficou com uma dúvida?

Pergunte no Tira-Dúvidas. Está no ônibus e ficou

indeciso numa questão? Pergunte no Tira-Dúvidas.

Lá tem muitas pessoas como você, que têm dúvidas sobre alguns 

assuntos, mas têm muitas certezas em outros. Então, nada melhor que 

você trocar dúvidas por certezas e ainda conversar com gente de todo 

Brasil. O Tira-Dúvidas está aberto 24h por dia para você! No novo jeito de 

aprender, você organiza seus horários de estudo e também posta suas 

dúvidas quando precisar. Afinal, pergunta não tem hora pra chegar.

Você acessa o Tira-Dúvidas no Me Salva! e posta sua 

dúvida. A qualquer momento, outro estudante ou um 

professor pode ver sua questão e responder. Aí é só 

seguir adiante. No Tira-Dúvidas você também pode 

responder às questões dos outros estudantes e,

com isso, exercitar ainda mais o que você está

aprendendo enquanto ajuda um colega.

Um novo jeito de aprender, em que é possível

tirar dúvidas fazendo amigos.

Um novo jeito de aprender.
Um espaço para perguntar a qualquer momento.

Como funciona?
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Assim como você não tem certeza de tudo, os outros estudantes também não. Por isso, os 

professores do Me Salva! revisam as respostas dos estudantes. Se a resposta estiver correta, 

ele certifica com o selo Me Salva!. O professor também pode responder, corrigir ou reforçar 

as postagens do Tira-Dúvidas. 

Além de ser um espaço de estudo, o Tira-Dúvidas é um ótimo local para fazer amigos! Nele 

você vai encontrar uma grande comunidade com estudantes que estão em busca dos mesmos 

sonhos que você e uma equipe de professores sempre atentos para ajudar no que for preciso.

Mas como sei se a resposta está correta?

Agora que você já sabe um pouco mais

sobre o Tira-Dúvidas 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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