
      Como será o PROVE?

1) Qual o objetivo do PROVE? 
Preparar estudantes para as provas de vestibular e ENEM, com aulas extras 
baseadas nos conteúdos de cada disciplina que mais aparecem nas provas.

2) Quando será o início e o término do curso PROVE em 2021? 
Terá início na sexta-feira, dia 12 de março, e terminará no dia 13 de dezembro. 

3) Os estudantes da 3ª série do EM serão obrigados a participar? 
Como se trata de um curso preparatório extracurricular, não será obrigatório. 

4) Como serão as aulas? Presenciais ou remotas? 
Serão remotas até junho e, provavelmente, até o final 
do ano – ou até que a vacinação alcance a comunidade escolar. 

5) Quantas aulas por semana e em quais dias? 
Serão 4 aulas por semana, divididas em grupos de duas aulas, às sextas-feiras e aos 
sábados.

Sextas-feiras, das 16h às 18h.
Sábados, das 10h às 12h.

6) Como será a organização temática das aulas? 
Os temas das aulas serão selecionados com base nos conteúdos e habilidades que 
mais foram solicitados nos concursos nos últimos anos. 

 
7) Os professores e estudantes terão um material didático como 
apoio? 
O programa oferecerá material didático específico, que incluirá exercícios de 
antigas provas do ENEM e vestibulares, material extra de apoio e aprofundamento.



8) Teremos uma avaliação da aprendizagem dos estudantes? 
Sim, haverá um mini simulado com 20 questões, 5 de cada matéria lecionada 
durante o mês anterior. 

9) Quando serão essas avaliações? 
Preferencialmente, no 1º sábado logo após o mês lecionado, mas as datas serão 
combinadas com os estudantes e professores participantes do PROVE.

10) Os estudantes que não fazem o PROVE poderão fazer o mini 
simulado? 
Sim, esses mini simulados mensais poderão ser feitos por todos os estudantes de 
forma voluntária e opcional, Mesmo que não estejam inscritos no PROVE.

11) O PROVE 2021 será pago?  
Sim. A partir deste ano será pago.
8 meses de R$ 95,00 (abril a dezembro).

Em julho não haverá aula e, consequentemente, não teremos cobrança da 
mensalidade. 

12) Para quem quiser pagar a anuidade à vista, haverá desconto? 
Sim, terá 10% de desconto sobre o valor da anuidade.

13) A escola está subsidiando parte do custo dessas aulas? 
Sim, parte dos custos é subsidiado pela escola.  

14) Os estudantes da 2ª série do EM poderão participar? 
Sim, poderão fazer inscrição para se prepararem como treineiros para os 
vestibulares e ENEM.

15) Os estudantes que não aderirem ao PROVE em março poderão 
aderir durante o ano? 
Sim, as inscrições permanecerão abertas ao longo do ano letivo.


