
EXTENSIVO
O CURSO

No Extensivo, através 
de aulas expositivas e 
dialogadas, são traba-
lhados os conteúdos, privilegiando 
o desenvolvimento do pensamen-
to intuitivo, estimativo e deduti-
vo. O uso de diferentes softwares 
matemáticos possibilita uma me-
lhor compreensão dos conteúdos 
trabalhados. 

O MATERIAL DIDÁTICO
O material do curso 

é todo elaborado pelo 
professor Pedro e atua-
lizado anualmente, de acordo com 
a tendência dos últimos vestibula-
res e do Enem. 

O aluno recebe quatro apostilas: 
uma de teoria e três de exercícios. 

Na apostila de teoria há espaço 
para o aluno fazer suas anotações 
e também resolver, junto com o 
professor, os exercícios de aula. 

Nas apostilas de exercícios 
existem listas semanais com 45 
questões objetivas. Os problemas 
abrangem o conteúdo da aula cor-
respondente e os demais conteú-
dos que já foram trabalhados. Des-
sa forma, a revisão é permanente. 

No fi nal de cada apostila de 
exercícios é apresentada a reso-
lução de todos os problemas. Para 
questões mais difíceis são disponi-
bilizados Qrcodes com a resolução 
em vídeo. 

PLANTÕES  
São disponibilizados 

plantões coletivos (em 
vários horários) para 
que os alunos possam esclarecer 
suas dúvidas e plantões individu-
ais (agendados diretamente com 
o professor) para um atendimento 
totalmente personalizado. 

Durante a pandemia os plantões 
funcionam de forma online através 
do Aplicativo Zoom. 

Além disso é possível conversar 
e esclarecer dúvidas através do 
WhatsApp. 

GOOGLE CLASSROOM 
Os alunos matricu-

lados são inseridos em 
uma turma no Google Classroom. 

Nesse ambiente fi cam disponi-
bilizadas todas as aulas gravadas 
e todos os materiais do curso em 
pdf. 

SIMULADOS 
São realizados simu-

lados estilo UFRGS e si-
mulados estilo ENEM. 

Os simulados ocorrem de for-
ma online em horários diferentes 
dos de aula e são agendados com 
bastante antecedência. 

No Google Classroom os alunos 
poderão resolver pequenos testes 
(dez questões, no formato de quiz) 
com uma frequência maior.  


