
Curso Palavrizar ENEM - 900 Garantido
Turma Intensivo

Curso voltado para quem quer garantir nota 900 no ENEM. Você aprenderá do zero
como construir uma redação com aulas objetivas, vai conhecer todos os critérios de
correções da banca, vai poder enviar sua redação semanalmente para correção
detalhada em vídeo feita por especialistas da banca corretora do ENEM e muito
mais.

Ah! E se você não conseguir tirar Nota 900 na prova de 2022, a gente deixa você
fazer o curso novamente TOTALMENTE DE GRAÇA e com todas as correções em
2023. Isso porque neste curso, a NOTA 900 NA REDAÇÃO DO ENEM É
GARANTIDA.

● Acesso imediato a plataforma;
● 1 tema de redação por semana para treinar;
● 12 correções de redação detalhadas em vídeo no total do plano;
● Curso termina no ENEM

Termo de Contratação:

Para garantir a Nota 900 na Redação do ENEM em 2022 e o benefício de estudar
novamente gratuitamente no ano seguinte, caso não alcance a nota 900, o aluno
precisa seguir o plano de estudos do curso fazendo uma entrega semanal de
redação para a correção, não ultrapassando e nem deixando de entregar o total de
redações na data combinada.

Veja TODAS as condições abaixo:

- Assistir 95% das aulas on-line.

- Fazer e enviar para a correção do Palavrizar todas as redações propostas. O aluno
terá direito a um envio por semana. Sendo assim, não serão aceitas duas ou mais
redações na mesma semana.

- Realizar todos os simulados realizados pela escola



- Estar inscrito no ENEM 2022, comparecer à prova e não deixá-la em branco ou
realizar algum ato intencional (como descrito no manual de corretores do ENEM,
disponível em http://portal.inep.gov.br/web/guest/enem-outros-documentos) que
prejudique a nota ou anule a redação.

- Caso o aluno ou a aluna que seguir todas as orientações acima não obtiver 900 ou
mais na redação do ENEM, terá direito a fazer o curso ENEM 900 sem pagar
nenhuma mensalidade. Neste caso, o aluno ou aluna poderá utilizar o material
didático do ano anterior ou adquirir, pelo valor estabelecido à época, novo material
didático.

http://portal.inep.gov.br/web/guest/enem-outros-documentos

