NOVO REVISÃO ENEM UFRGS
APRESENTAÇÃO
O curso é totalmente EAD e será disponibilizado na plataforma de ensina à distância Google classroom. O aluno será
cadastrado na turma referente ao curso mediante confirmação da matrícula.

ESTRUTURA
O curso disponibiliza aulas em dois formatos distintos:
- AULAS de CORREÇÃO DE PROVAS: ao vivo através do aplicativo Zoom, com duração de 1h45, nessas aulas o
professor corrigirá provas do ENEM e da UFRGS. As aulas ao vivo serão sempre na terça-feira às 10h da manhã. Toda
serão gravadas e disponibilizadas na plataforma. O cronograma de atividades consta abaixo:
DATA
01/dezembro
08/dezembro
15/dezembro
05/janeiro
12/janeiro
19/janeiro

PROVAS CORRIGIDAS
UFRGS 2019
ENEM 2019, ENEM 2018 2ª aplicação
UFRGS 2018
ENEM 2018 2ª aplicação, ENEM 2014, ENEM 2013
UFRGS 2017
ENEM 2013, ENEM 2012

- AULAS TEÓRICAS de REVISÃO: o aluno terá à sua disposição mais de 70 vídeo aulas com aproximadamente 15
minutos e que, juntas, abordam os principais conteúdos cobrados em provas. Essas aulas permanecerão disponíveis
até o vestibular da UFRGS, cuja data ainda será divulgada.

MATERIAL DIDÁTICO
Será disponibilizado exclusivamente online. Contém resumos de todo conteúdo além de provas do ENEM (20122019) e UFRGS (2011-2020) com gabarito incluído.

DÚVIDAS
O professor mantém um número de whatsapp no qual responde dúvidas dos alunos matriculados em até 48 horas úteis.
O número será fornecido no momento da matrícula. O professor estará disponível para dúvidas diariamente até o
término do ENEM. Após, fará um recesso e retornará a solucionar dúvidas a partir de 22 de fevereiro de 2021, período
que se prolongará até a data da prova da UFRGS. Além disso o aluno poderá agendar plantões individuais diretamente
com o professor, no mesmo período.

PRÉ-PROVAS
Serão disponibilizadas aulas pré-prova ENEM e UFRGS através do Google Classroom.

INFORMAÇÕES PARA MATRÍCULAS
Diretamente com o Grupo de Professores Mottola através dos telefones (51) 3311.0880 ou (51) 99895.1334
(número com whatsapp). Conheça o trabalho do grupo em www.mottola.com.br .

