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Bem-vindos!

Estamos aqui para oferecer o melhor curso de 
Português e Redação para você. As informações a 
seguir são muito importantes para garantir o maior 

rendimento possível.

Se você não recebeu o seu material e o seu boleto, 
procure Felipe para recebê-lo. Nesse momento, deixe ou 

confirme o número de seu whatsapp para acessarmos 
você quando tivermos avisos relevantes.



Sobre o curso

Todas as semanas, será passado um tema de Redação. Você deverá 
entregar a Felipe, no dia de sua aula,  o seu texto sempre escrito com 

caneta preta e na folha padrão que está disponível no final do seu 
caderno.

Você pode solicitar atendimento individual (monitoria) com horário 
marcado por meio do Whatsapp de Felipe (92166406) ou pessoalmente 

para tirar suas dúvidas sobre Redação.

Guarde todas as suas redações. Elas retratam as suas 
dificuldades, a sua evolução e tudo o que deve ser mais trabalhado 

para garantir o melhor resultado. 



Anota aí o WhatsApp de Felipe 

(9)9216-6406 



1- Entregue uma redação 
por semana; 

2- Use exclusivamente a 
folha-padrão; 

3- Escreva com caneta preta 
e não use lápis, borracha e 

corretivo. 

Produção de Redação 



4- Guarde todos os textos 
corrigidos; 

5- Para correções 
diferenciadas, informe a sua 
série no alto da folha. Se seu 
objetivo for concurso, escreva 
"Concurso" no alto da página.

Produção de Redação 



Todo o material apresentado nas aulas 
está disponível no meu site 

(fernandabergamo.com).
 Procure pela janela "Arquivo de Aulas" e 

"Banco de Temas". Solicite a senha de 
acesso a Felipe ou na sala de aula. Pelo 
site, você também pode enviar um e-mail 

para quaisquer necessidades.

http://fernandabergamo.com/


fernandabergamo.com

http://fernandabergamo.com


fernandabergamo.com

http://fernandabergamo.com


fernandabergamo.com

http://fernandabergamo.com


Senha: 
aprovados2018
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Sobre as Monitorias



1- Agende o dia e o horário com Felipe;

2- Não atrase, não falte; se surgir algum 
imprevisto, avise-nos para liberar o 
horário para outro aluno;

3- Leve sempre o caderno do curso para 
registrar as observações da monitoria e 
a sua evolução.



Monitorias 
Nas segundas, terças e quartas, 

das 14h às 18h. 
Início: 19/2.



Sobre o Força 

Você conta com sala de estudo individual, além de uma biblioteca com 
material à sua disposição. A sala de estudo e a biblioteca estão 

disponíveis nos dias em que você tem aula em nosso curso. Para o 
aluno que faz todas as matérias no Força, elas funcionam de segunda a 

sexta, das 8h às 20h.

Para qualquer dúvida sobre o funcionamento do curso 
e qualquer crítica e sugestão sobre a nossa estrutura 

e material, não deixe de procurar a nossa equipe. 
Estamos disponíveis para ouvi-lo.



A redação que você quer. 

A redação nota 1000 não tem 
segredo. Veja como é simples 

a receita: 

 1- Venha à aula; 
2- Tire as dúvidas; 

3- Faça a sua redação; 
4- Participe da monitoria; 

5- Não repita o erro anterior.



Falhas comuns no tema do Enem passado

 “Desafios para Formação Educacional de Surdos"



1- Não compreensão da temática



2- Não utilização de DOCs inéditos



3- Muita exposição e pouca argumentação



4- Utilização de termos como “deficiente 
auditivo” ou “portador de deficiência” 

em vez de “surdo”.



5- Confusão com braille e Libras.



6- Cópia dos textos de apoio



Tema da Semana
As doenças causadas pelo uso excessivo 

da internet



As doenças causadas pelo uso excessivo 
da internet

http://www.gazetadigital.com.br/conteudo/show/secao/
13/materia/183139/t/excesso-traz-problemas-fisicos-e-

psicologicos
 

http://www.ecodesenvolvimento.org/posts/2013/julho/
seis-doencas-causadas-por-excesso-de-interne



Introdução

1- Posicione o tema, deixando claro 
para o corretor que você compreendeu 

a proposta; 

2- Apresente a tese argumentativa.




