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Veja o universo a que você
pertence sendo aluno do
PORTUGUÊS TOTAL do Prof. Everson:
CURSO ON-LINE
os resumos de todas as aulas do curso estão gravados em
vídeo, colocados no livro e acessados pelo sistema QR Code.
Esse apoio on-line permite que você reforce todos os encontros
presenciais, onde e quando quiser. O trabalho virtual é composto
por 50 videoaulas gravadas com o próprio professor, todas em
estúdio e com ótima edição.

Só aqui você encontra
Só aqui você encontra a superprepação para
as provas de vestibulares e para a prova do
ENEM.
Todo o trabalho realizado em sala de aula se
apoia em ferramentas tecnológicas, que podem
ser acessadas em qualquer lugar, por meio do
celular ou do computador. Nos grupos de
Português e de Redação do Prof. Everson, um
fortíssimo trabalho de aprimoramento, jamais
visto, está a sua disposição.
O PORTUGUÊS TOTAL é um programa de
preparação voltado para o alto rendimento.

APRIMORAMENTO ON-LINE
as aulas com QR Codes no livro se juntam aos vídeos de
aprimoramento, ou seja, você tem acesso a todo o trabalho que é
feito na sala de aula presencial. Tudo isso posto na ferramenta
Google Sala de Aula.

AUXÍLIO AO TEMA ON-LINE
todos os capítulos de Português trabalhados em aula contam
com 50 questões de tema, distríbuídas em três níveis: fácil,
médio e difícil. Você tem a sua disposição o videocomentário de
todas as questões de nível médio e difícil. Tudo isso, produzido
pelo próprio professor Everson, é acessado pelo Google Sala de
Aula ou pelo celular no sistema QR Code. O que é interessante
nesta ferramenta é que você assiste ao videocomentário de
todas as alternativas de cada questão, inclusive ao das
alternativas incorretas, proporcionando assim uma correção
completa!

PARECER TOTAL DA REDAÇÃO
além da possibilidade de redigir duas redações semanais – uma
no estilo ENEM e outra no estilo UFRGS –, você ainda conta com
instrumentos avaliativos de outras universidades. Isso significa
que você pode produzir o seu texto na folha específica da PUCRS,
ULBRA, UPF, UCS e ACAFE

ATENDIMENTO PERSONALIZADO

acesse o site:
www.eversonportugues.com

você dispõe de vários horários de atendimento com o professor.
Além de poder enviar as suas dúvidas pelo whatsapp,
messenger ou e-mail, você ainda pode participar de qualquer
horário de atendimento coletivo, ou pode solicitar atendimento
individual. Os horários individuais de atendimento são
marcados pelo whatsapp do professor.

