Sou o Prof. Antonio e em atenção ao seu email respondo:
Encontrou o lugar certo para aprender
MATEMÁTICA, RACIOCÍNIO LÓGICO
FÍSICA, QUÍMICA, PORTUGUÊS
E OUTRAS DISCIPLINAS...
Aqui no Gabaritocerto, voce terá um atendimento bem informal
Conheça o Gabaritocerto
Não somos curso, nem escola...
Apenas um Professor e uma idéia:
Atender Alunos e interessados em aprender e tirar dúvidas a
qualquer hora em qualquer lugar, usando os recursos da internet.
O Professor Manoel Antonio, Formado em Física, Matemática e
atualmente cursando Engenharia na Uerj criou inicialmente o
GABARITOCERTO para atender seus alunos particulares. A idéia
expandiu e se espalhou...
Nossas atividades resumidamente e sem querer esgotar outras
possibilidades são basicamente:
Desenvolvimento de Apostilas que são disponibilizadas
gratuitamente em nossos blogs e Arquivos Virtuais
Resolução de Questões de Provas e Listas de Exercícios escolares
que são enviadas para nossos Emails
gabaritocerto@hotmail.com
e/ou
gabaritocerto@gabaritocerto.com.br

Aulas on line pelo MSN. O interessado em esclarecer uma
determinada dúvida, envia email solicitando agendamento e na
data e hora marcadas e previamente agendadas tem a sua
explicação em tempo real no Gabaritocerto no MSN.
Divulgação de Editais e Concursos.
Para manter nossa atividade cobramos apenas pelos
GABARITOS COMENTADOS
(De listas enviadas e das Apostilas gratuitas no blog e pelas
HORAS DE AULA ON LINE, cujo valor é R$30,00 por hora)
Visite nossa home page e blogs
www.gabaritocerto.com.br
www.gabaritocerto2.blogspot.com
www.gabaritocerto.wordpress.com
Qualquer dúvida envie email ou ligue para
Rio de Janeiro (21) 98371118
Prof. Antonio
ACELERE SEUS ESTUDOS!!!

PREZADO(A)
Sou o Prof. Antonio e em atenção ao seu email informo:
Como Funcionam as Aulas Particulares do Gabaritocerto On-Line?

As AULAS PARTICULARES ON LINE são ministradas em tempo real pelo
MSN, utilizando-se dos recursos de voz e vídeo do sistema

A AULA PARTICULAR ON LINE é exclusiva, ou seja, a conexão não é
compartilhada com outro computador.
Adicione o nosso e-mail no MSN-Hotmail
(gabaritocerto@hotmail.com)
A Aula Particular On-Line é ministrada em tempo real individualmente.
É necessário que o interessado possua webcam e microfone para estabelecer
a conexão em tempo real da vídeo conferência.

O interessado poderá ver e ouvir o professor, bem como o quadro
branco com os desenvolvimentos das questões e explicações, tudo em
tempo real!!!
Não é aula gravada!.
O interessado agenda o horário da aula no MSN.
Explicações, resoluções de problemas, fixação e demonstração dos
conceitos cobrados em concursos.
O interessado deve possuir recurso de vídeo (webcam) e voz
(microfone), pelo menos para recepção.
O interessado pode a seu critério convidar outras pessoas para assistir
as aulas em seu computador (Grupo de Estudo, por exemplo).
IMPORTANTE:
O interessado deve agendar antecipadamente a Aula Particular On Line
em entrevista on line com o professor através do MSN
ou pelo Telefone (21)98371118 (Rio de Janeiro)

Horários de atendimento: (Agende pelo telefone) ou MSN.

Segunda a sexta
das 08 as 11h e das 20 as 23 horas.
Sábados e domingos
marcar com antecedência pelo MSN, ou pelo Orkut ou Telefone
Durante a entrevista on line pelo MSN, agenda-se o horário das Aulas
on line ou pelo Telefone (21)98371118
Valor da Hora-Aula:

(vinte e cinco reais/hora)
(Desconto para pacotes de aula)
Forma de Pagamento:

O pagamento das Aulas Particulares On Line é efetuado em conta
bancária.
Favorecido: Prof. Manoel Antonio V Santos

Agencia: 0203
Conta: 013-00431814-0
(Pode ser feito em casa lotérica)
ou

Agência: 1453-2
Conta: 6688747-2
OBSERVAÇÕES
Gabaritocerto não autoriza outras pessoas a receber.
Faça o contato com o Prof. Antonio
(gabaritocerto@hotmail.com ou gabaritocerto@gabaritocerto.com.br )
ou pelo telefone (21) 98371118
para confirmar e agendar a hora aula on line.
Agendada a aula, efetue o valor correspondente
Envie os dados do depósito ou a cópia escaneada do comprovante.

E-mails de contato:
gabaritocerto@hotmail.com
gabaritocerto2@yahoo.com.br
gabaritocerto@gabaritocerto.com.br
contato pelo orkut:
http://www.orkut.com/Profile.aspx?uid=13411604059576539391
Visite nosso Blog
www.gabaritocerto2.blogspot.com
Telefone para contato
(21)98371118
Prof. Antonio.

O GABARITOCERTO informa:
• Conheça nosso blog de apostilas: www.apostilacerta.blogspot.com –
No Blog Apostilacerta já estão disponíveis para download gratuito,
várias apostilas e trabalhos realizados.
• Temos, já postadas, apostilas de Matemática e Raciocínio Lógico
entre outras. As atualizações e as constantes inserções de novas
apostilas farão do Blog uma Estante Virtual onde o internauta poderá
adquirir os assuntos.
• Outra Novidade do GABARITOCERTO é o atendimento de AULAS

PARTICULARES ON LINE através do MSN. Através deste recurso o
candidato poderá ter acesso a TIRA DÚVIDAS e manter contato
direto com os professores do GABARITOCERTO. Nosso MSN para
contato é gabaritocerto@hotmail.com - Informações de como
funcionam as AULAS ON LINE PELO MSN voce encontra em:
http://gabaritocerto2.googlepages.com/comofuncionamaulasonline.pdf

• Você também pode obter respostas e GABARITOS COMENTADOS
PASSO A PASSO tanto de nossas apostilas encontradas no BLOG da
APOSTILACERTA quanto de exercícios e questões que desejar enviar
para o GABARITOCERTO. Para obter gabaritos comentados de listas
de exercícios ou de questões de provas anteriores, envie email para
gabaritocerto@hotmail.com ou para gabaritocerto2@yahoo.com.br
ou ainda para gabaritocerto@gabaritocerto.com.br os GABARITOS
COMENTADOS PASSO A PASSO fornecem um material valioso para o
estudo de determinada disciplina.
• Nossa Home Page está em construção: www.gabaritocerto.com.br
•O
GABARITOCERTO
participa
ativamente
nas
comunidades
relacionadas no ORKUT – Adicione o GABARITOCERTO em sua relação
de amigos no Orkut e participe de nossa comunidade - Nosso Profile
no Orkut é:
http://www.orkut.com/Profile.aspx?uid=13411604059576539391
• Nossa Atividade não possui patrocínio.
•

Nossos custos são suportados
moderadores do Gabaritocerto.
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e

As Apostilas somente com as questões
SEM O GABARITO COMENTADO
– Grátis –
Você pode baixar em
www.gabaritocerto2.blogspot.com
ou diretamente no blog:
www.apostilacerta.blogspot.com
Como adquirir o Gabarito Comentado de nossas apostilas?
Saiba como pelo link abaixo ou ligue para (21)98371118
www.gabaritocerto2.blogspot.com

Professor Antonio.

