Matemática com o Mottola
Cursos Extensivos e Intensivos
Proposta Didática
São destinados a todos os alunos, inclusive aos
que têm dificuldade em Matemática, pouca base ou estão
com conteúdos esquecidos. Em cada aula, apresenta-se
toda a teoria de um módulo e propõem-se duas listas de
exercícios, A (nível 1), resolvida no livro e B (nível 2), que
será resolvida em aula. Uma terceira lista, a C, toda
resolvida, fica disponível no site.

Estudo a Distância no Site
No site www.paulomottola.com.br, encontra-se o espaço do aluno, destinado
exclusivamente aos alunos matriculados. Com senha, o aluno tem acesso à área restrita. Nela
encontram-se os seguintes materiais de apoio:
1) Vídeos de todas as aulas, para serem recuperadas ou
revistas.
2) Vídeos de correções dos ENEM desde 2009, UFRGS desde
2005.
3) Vídeos de correções de questões.
4) Vídeos de Cursos Extras (Lógica, Unidades de Medida,
Estatística Básica).
5) Exercícios de reforço para cada módulo apresentado, todos
resolvidos (listas C).
6) Testes quinzenais cumulativos, todos resolvidos.

Carga Horária Semanal
Os cursos têm uma carga horária de 1h 45min de aula presencial, mais cerca de
10 h de plantões individuais, mais reforço a distância no site.
É necessário um planejamento de estudos de 6 h semanais com horários fixos.
1h 45min presencial.
1h 45min em EAD, resolvendo provas e acompanhando a resolução em vídeo no site.
2h 30min estudando a teoria e resolvendo as listas de exercícios.

Plantões
Os plantões individuais são oferecidos pelo Professor
Mottola com horários definidos e pelo Professor Giovanni,
com horários a marcar.

Material
Para os extensivos, Livros de Aula 1, 2 e Memorex, que é um
pequeno livro com todos os conteúdos apresentados de forma
resumida para acesso rápido, todos com capa dura. Há, ainda, um farto
material de reforço disponível no site.

Curso de Prática em Provas
Chega de treinar com questões conhecidas, já feitas e refeitas inúmeras vezes!

Em cada aula será trabalhada uma prova surpresa, fornecida na hora da aula, com
questões certamente ainda não resolvidas. Provas de outros centros, para ingresso em
Escolas Militares, bons vestibulares antigos, primeiras aplicações do ENEM, normalmente
ainda não resolvidas pela maioria.

Sempre fazendo uma pequena revisão dos conteúdos abordados, o "efeito surpresa" será
fundamental para treinar o emocional e o tempo de resolução.
Os alunos do Prática em Provas têm acesso ao Curso extensivo a distância.
Dias e Horários das Turmas
Extensivos
Terças: 10 h e 14 h.
Quartas: 10 h.
Quintas: 10 h e 14 h.

Semiextensivo
Quartas: 14 h
Intensivo
Segundas: 14 h.
Prática em Provas
Sextas: 10 h.
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