
PRÁTICA EM PROVAS
OBJETIVO 

O objetivo principal 
do Prática em Provas 
é auxiliar os alunos no 
desenvolvimento da sua autono-
mia e criatividade na resolução de 
questões do Enem e vestibulares. 

COMO FUNCIONA 
Em cada aula o alu-

no resolve um teste e 
um roteiro com ques-
tões das provas do Enem e demais 
vestibulares. Enquanto isso, o pro-
fessor circula pela sala atendendo 
as dúvidas.  

As questões do teste são todas 
resolvidas no quadro e, durante a 
resolução, os principais tópicos en-
volvidos são revisados.  

No fi nal, as questões mais com-
plexas das provas são 
corrigidas também. 

O MATERIAL DIDÁTICO   
O material do curso 

é todo elaborado pelo professor 
Pedro e atualizado anualmente, de 
acordo com a tendência dos últi-
mos vestibulares e do Enem.  

No Prática o aluno recebe duas 
apostilas: uma com os testes e ro-
teiros que serão realizados sema-
nalmente e outra com todas as 
provas de Matemática dos últimos 
vestibulares e Enem.  

Os alunos matriculados no Prá-
tica têm acesso de forma on-line 
às aulas do extensivo e ao livro de 
teoria do extensivo em pdf. 

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.  


