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A PLUS Aprendizagens agora  

apostará num trabalho colaborativo que irá  

proporcionar aos alunos uma progressão 

no aprendizado das produções textuais, 

fazendo assim com que suas redações 

sejam determinates para  a garantia  

de resultados satisfatórios nos  

processos seltivos do ENEM, PAS  e demais vestibulares.  
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 O QUE É O PROJETO +REDAÇÃO? 

A PLUS Aprendizagens agora contará com o serviço de correção 

de redações, um benefício especial que irá ajudar os alunos de qualquer 

lugar a obterem melhores notas, levando em consideração o avanço e 

progressão das habilidades, resultado inevitável da prática. 

Além da correção, os alunos terão acesso a orientações e 

materiais exclusivos que foram pensados de forma a tornar o 

aprendizado nas produções textuais a ser mais prático e efetivo, além de 

adequar a forma de escrever de acordo com os padrões adotados pelas 

bancas. 

Nos principais processos seletivos, como ENEM e PAS 

(Programa de Avaliação Seriada da UnB), a redação é determinante na 

classificação do candidato, uma grande de chance de conquistar a sua 

vaga.  

A PLUS está empenhada em propiciar um projeto de sucesso, 

com cada vez mais qualidade, em que o nosso sucesso consiste no 

sucesso dos nossos alunos, resultados construídos de forma mútua e 

colaborativa. 

 

 COMO FUNCIONARÁ A CORREÇÃO DAS REDAÇÕES? 

1. Deverá ser realizado o preenchimento do formulário online 

disponibilizado no site da PLUS Aprendizagens. 

2. Aguarde a resposta da PLUS Aprendizagens em até 72 horas com as 

orientações e comandos para a redação. Se não houver contato, 

procure entrar em contato com a equipe através das redes sociais, ou 

pelo site, para verificarmos se houve alguma adversidade. 

3.  A redação deverá ser feita e enviada para PLUS de acordo com as 

orientações dadas no primeiro contato. A folha deverá ser digitalizada ou 

fotografada para ser enviada como arquivo de imagem (JPG, PDF, 

JPEG.) 

4. O arquivo será enviado para um corretor que terá 05 (cinco) dias úteis 

para avaliar a redação de acordo com os critérios pré-estabelcidos. 

5. Além das notas poderão ser atribuídos comentários e demais sugestões 

que tem como objetivo melhorar as habilidades do aluno com as 

redações. 
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 CONDIÇÕES GERAIS DE PARTICIPAÇÃO: 

QUALQUER ESTUDANTE 
INTERESSADO 

Primeira redação corrigida gratuitamente. 

EX-ALUNOS DA PLUS 
 

Duas redações corrigidas gratuitamente 
 (com um intervalo de pelo menos 15 dias). 

ALUNOS DA PLUS 
( AULAS PARTICULARES, 

PRÉ-ENEM E PRÉ-PAS) 

Três redações corrigidas gratuitamente 
(com um intervalo de pelo menos 10 dias). 

 

 
PLANO AVULSO 

 

Uma correção única 
(Enviada em no máximo 1 mês após 

realizado o pagamento) 

 
PLANO DUPLO 

 

Duas correções por mês. 
(Enviadas em no máximo 1 mês após 

realizado o pagamento, com um intervalo de 
pelo menos 5 dias úteis) 

PLANO BÁSICO 
 

Três redações corrigidas por mês. 
(Enviadas em no máximo 1 mês após 

realizado o pagamento, com um intervalo de 
pelo menos 5 dias úteis) 

PLANO PLUS 
 

Quatro redações corrigidas por mês. 
(Enviadas em no máximo 1 mês após 

realizado o pagamento, com um intervalo de 
pelo menos 5 dias úteis) 

 

 Qualquer novo aluno na PLUS Aprendizagens terá direito a correção 

de duas redações gratuitamente.  

 O preço e demais condições dos planos devem ser consultados 

diretamente na PLUS ou no site www.plusaprendizagens.com. 
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