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A escola JáPassei é especializada em concursos públicos. Eu e toda a minha
equipe acreditamos que por meio do estudo você pode mudar de vida.

Eu sei o que você está esperando deste informativo. Provavelmente, assim
como eu era no começo dos meus estudos, você está esperando ter um
botão que, ao clicar, todo conhecimento do mundo será transplantado para o
seu cérebro como um passe de mágica e você poderá realizar o sonho de ser
aprovado em qualquer concurso que desejar, não é?

Bom, eu era assim. Então, estou tomando como base quando eu comecei
meus estudos. Lembro-me de que as frases que eu mais ouvia eram:

• Estude primeiro as disciplinas básicas!
• Monte um cronograma!
• Faça resumos e mapas mentais!
• Resolva questões de provas anteriores e revise o conteúdo!

Essas frases devem estar permeando o seu pensamento se você está
pensando em se tornar um servidor público. Provavelmente, você até já
tentou seguir essas sugestões.

Todas elas são verdadeiras e você deve saber disso, afinal todo mundo sabe!
Porém, acredito que nunca ninguém tenha se preocupado em mostrar como
você precisa seguir toda essa trajetória para obter um resultado de sucesso .

SOLUÇÃO



Mas nem tudo é tão complexo quanto parece ser. Dentro de todo este mar de conteúdo e informações,
existe uma forma simples e eficiente para ser aprovado em concursos públicos.

Essa solução se chama: método!
Isso mesmo, um plano de estudo organizado.

Poxa, então quer dizer que basta eu comprar qualquer plano de estudos pronto que vendem por aí, que
serei aprovado no próximo concurso?

A resposta é não!
Não basta você adquirir um plano de estudos se não tiver disciplina para segui-lo corretamente, volto
a dizer que todos nós sabemos o que deve ser feito. É muito simples, mas não é fácil.

Não é fácil, porque se fosse qualquer pessoa passaria.
Passar em concursos é muito difícil. Mas é possível para você que está disposto a tentar. Temos de
lutar contra uma série de fatores, inclusive a tendência de buscarmos o caminho do menor esforço.
Precisamos aprender novas técnicas, adotar novos comportamentos, nos tornar novas pessoas.

Além de um método eficiente de estudos, você precisa de orientações e parceiros para te auxiliar
nesta jornada.

No curso QUERO PASSAR existe tudo isso, uma metodologia comprovadamente funcional, junto com
uma equipe de profissionais especializados que caminharão ao seu lado até o momento da sua tão
sonhada posse.

SOLUÇÃO



O QUERO PASSAR dispõe de uma metodologia
que envolve quatro etapas fundamentais para a
aprovação em um concurso: CONTEÚDO,
PRÁTICA, REVISÃO e EVOLUÇÃO.

• Conteúdo: Aulas presenciais e apostilas.

• Prática: Resoluções de questões, tarefas e
simulados.

• Revisão: Materiais de apoio com foco nas
dificuldades apresentadas.

• Evolução: Relatórios semanais e mensais.

METODOLOGIA



A primeira fase da metodologia QP envolve o contato do
aluno com o conteúdo das disciplinas. Alguns temas
precisam ser estudados mais de uma vez para que tenhamos
clareza do que se trata.

Envolve duas atividades essenciais: entender e aprender.
Entender refere-se a não ter dúvidas em relação ao que foi
visto. Aprender refere-se a efetivamente absorver o que foi
visto.

Em nosso curso, essa etapa é composta por:

Aulas presenciais: As aulas presenciais, para muitos alunos,
significam o primeiro contato deles com o estudo
especializado para concursos públicos.

Uma aula é sempre estruturada em um assunto central.
Vamos tomar como exemplo uma aula de Língua Portuguesa
na qual o assunto principal será CRASE. O professor
transmitirá aos alunos um compilado dos conceitos mais
importantes sobre o assunto, tendo em vista o estilo de
questões de maior recorrência nas provas. Após a abordagem
teórica, haverá sempre um tempo reservado para a prática em
questões previamente selecionadas pelo professor.

01. CONTEÚDO



Material apostilado: O material apostilado é complementar
às aulas. Ele é organizado por disciplina e contém todos os
temas a serem trabalhados durante o módulo. Dentro da
estrutura da apostila, após a abordagem teórica de cada
assunto, haverá uma série de questões selecionadas pelo
professor referente ao próprio tema, de forma a sempre
haver o conjunto teoria/exercícios.

Ainda, haverá ao final da apostila uma série de exercícios
referentes a cada um dos temas praticados no módulo, são
as tarefas complementares que compõem a segunda etapa
da metodologia e ficam disponíveis no Aplicativo do curso
para resolução.



É um dos pilares da preparação. Se você não pratica, não
sabe como está seu conhecimento.

Praticar não é opcional, é uma obrigação do candidato sério
que busca sua aprovação de forma consistente.

São alguns benefícios da prática:
 Melhor retenção e fixação do conteúdo;
 Melhoria na velocidade de resolução de provas - quanto
mais questões você responde, mais rápido fica na resolução
delas;
 Identificação de padrões – pode ser que no dia de sua
prova, você acerte uma questão só porque resolveu uma
parecida durante os estudos; E consequentemente:
 Aumento da pontuação - para ser aprovado, basta que sua
pontuação seja alta o suficiente, ou seja, mais alta do que a
dos demais candidatos. Então, isoladamente, esse é o fator
que mais nos interessa na resolução de questões.

Cumpriremos essa etapa em seu curso resolvendo questões
dentro e fora da sala de aula.

02. PRÁTICA



Resolução de questões em sala: Em toda aula presencial,
após a explicação do conteúdo, serão resolvidas uma série
de questões, isso porque o aluno precisa, além de entender
a teoria da aula, saber como esse conteúdo poderá ser
cobrado no concurso.

Após os alunos resolverem as questões, o professor fará a
correção comentada, para sanar qualquer dúvida referente
ao tema abordado.

Resolução das tarefas complementares: Além das questões
resolvidas em sala de aula, existe mais uma sequência de
questões que devem ser feitas fora da escola. As questões
das tarefas complementares estarão impressas na apostila,
sempre ao final de cada conteúdo. O aluno poderá utilizar a
apostila para rascunhar as resoluções, porém deverá
concluir a tarefa pelo aplicativo, pois o feedback semanal
será realizado baseando-se no resultado obtido no App.

Esse feedback está ligado diretamente com terceira etapa da
metodologia.



Como o próprio nome sugere, trata-se de “rever” o conteúdo
– Estudo sem revisão não é estudo . Certamente, uma das
atividades mais negligenciadas pelos candidatos.

Esquecer é necessário. Esquecer é um mecanismo evolutivo
que permite que vivamos sem enlouquecer. A literatura
médica tem alguns interessantíssimos relatos do impacto da
memória na vida das pessoas, sendo os mais interessantes
os dois extremos: as pessoas que não conseguem esquecer e
aquelas que não conseguem lembrar.

Ao longo de um simples dia, somos submetidos a milhares de
estímulos visuais, auditivos, olfativos. Esquecer é uma forma
de viver bem.

Entretanto, o problema não é esquecer, mas esquecer aquilo
de que queremos nos lembrar. Ora, se preciso me lembrar de
algo (como a resposta de uma questão da prova) e não
consigo recuperar essa informação, isso se torna
automaticamente um problema.
.

03. REVISÃO



Hermann Ebbinghaus foi um dos primeiros teóricos a
estudar a mente e seu funcionamento . Seus estudos
resultaram numa curva que pode te ajudar a entender a
necessidade das revisões, como mostra a imagem ao lado.

Nesta etapa da metodologia, espera-se que o aluno
desenvolva o senso de importância da revisão no processo
de estudo para concursos públicos. São fornecidas
diversas ferramentas para possibilitar esta revisão, além de
ser nesta fase que iniciamos o acompanhamento dos
resultados individuais.

O aluno receberá uma mensagem da coordenação com a
informação dos resultados obtidos nas tarefas da semana,
além dos comentários das questões, para que possa
identificar os erros e revisar o conteúdo.

.



Final e reinício do ciclo – o aluno aprende com as etapas
anteriores e constrói seu desenvolvimento a partir disso.
A fase anterior da metodologia exerce a função de avaliar e
acompanhar o aluno em menor escala através das tarefas
diárias. Nesta quarta fase há uma continuidade e ampliação
deste acompanhamento individualizado com o conteúdo
acumulado do módulo.

Ao final de cada módulo, o aluno fará um simulado através
do Aplicativo e receberá uma mensagem da coordenação
com um feedback do seu desempenho.

Semelhante ao modelo de feedback semanal, a coordenação
manterá uma planilha de controle com todo o histórico de
evolução do aluno e irá disponibilizar módulo a módulo os
comentários das questões incorretas do simulado, para que
possa haver uma revisão e evolução direcionada aos temas
de maior necessidade.

Juntamente com estas questões comentadas dos simulados,
poderão ser oferecidos resumos, vídeos tutoriais e mapas
mentais que possam acrescentar ao aluno informações de
como realizar uma boa revisão orientada aos erros.

04. EVOLUÇÃO



Aplicativo exclusivo para os alunos do curso:
Os alunos do curso QUERO PASSAR têm acesso premium
ao aplicativo JáPassei/Studos , que contém mais de 350
mil questões de provas anteriores para treino, além de
armazenar as tarefas complementares das aulas e o
simulado mensal. Através do aplicativo que é feito o
registro individual dos resultados obtidos nas tarefas e
simulados.

Monitoria:
Por meio do programa de monitoria, alunos com alto
desempenho prestam auxílio aos demais em horários pré-
determinados. O objetivo é de estender a experiência do
aluno para fora da sala de aula com apoio individualizado.

Flexibilidade na escolha da disciplina:
O curso abrange as disciplinas de Língua Portuguesa,
Matemática , Informática e Raciocínio Lógico, sendo que o
aluno pode optar por cursar quais desejar. É possível
alterar o plano na troca de módulo.

BENEFÍCIOS



Sem fidelidade:
Isso mesmo, o curso não tem fidelidade! O aluno não ficará preso à escola ou terá que pagar qualquer tipo de
multa para rescindir o contrato.
O pagamento da mensalidade do curso é feito de forma recorrente, com renovação automática, podendo ser
com cartão de crédito ou via boleto bancário.
O aluno poderá desligar-se do curso a qualquer tempo, sem condições de fidelidade estabelecidas, devendo
para tanto estar adimplente e comunicar a desistência no prazo estabelecido em contrato.

Acesso a todas as apostilas dos cursos intensivos:
Os alunos do QUERO PASSAR têm acesso a todos os materiais dos cursos intensivos em formato digital (PDF).

50% de desconto em qualquer evento RETA FINAL realizado na escola:
Frequentemente são realizados eventos de resoluções de questões na semana que antecede a prova de algum
concurso. Os alunos do QUERO PASSAR têm preferencia de vaga e desconto de 50% sobre o valor do evento.

Prioridade na utilização da sala de estudos:
A escola dispõe de uma sala para os alunos estudarem fora do horário de aula, a sala é equipada com mesa
para estudos em grupo, cabines individuais com iluminação apropriada e abafador auditivo para evitar
interferências, além de estante com livros e apostilas de uso coletivo.

BENEFÍCIOS



O que vemos hoje são candidatos estudando ao acaso e se perguntando
por que os resultados não vêm.
Esforço nenhum no mundo substitui uma boa técnica e um bom
comportamento nos estudos. Estudar não é simplesmente ler e repetir o
que foi lido, com mais leituras.

Estudar bem é uma tarefa complexa e ampla, que exige primeiro seu
conhecimento a respeito das peculiaridades, e depois sua ação em busca
do desenvolvimento das habilidades necessárias.
O QUERO PASSAR foi pensado para reduzir essa dificuldade e apresentar
algum tipo de ordem na busca de seus objetivos.

E tudo isso não faz sentido sem você.



DEPOIMENTO

#OESTUDOTRANSFORMA

Quando eu conheci a escola JáPassei já havia prestado vários concursos, sempre fiquei habilitada mas nunca em
uma boa classificação a ponto de ser convocada. Sou pedagoga e já atuava na área a oito anos como contratada,
ganhando pouco e aguentando “desaforo” de chefes.
Achei que nunca conseguiria uma aprovação, sempre estudava todo o conteúdo do edital, mas na hora da prova
parece que tudo se perdia, eu errava questões de temas que já havia estudado.
A escola foi um divisor de águas na minha vida! Matriculei-me no curso QUERO PASSAR e comecei a estudar as
disciplinas de língua portuguesa e matemática, justamente as que eu perdia pontos e me tiravam dos concursos.
O suporte individual que a escola fornece ao aluno é excepcional, as orientações de como estudar e revisar os
conteúdos, os feedbacks em cima dos resultados, tudo foi muito proveitoso para a minha evolução,
principalmente as cobranças quando deixava de fazer as tarefas.
Após o segundo mês de curso, comecei a sentir uma evolução nos meus resultados e percebi que eu sempre
havia estudado errado, por isso nunca alcançava a nota necessária para uma aprovação. Daí para frente, tudo
mudou, passei a me sentir cada vez mais motivada, com a certeza que no próximo concurso eu alcançaria o meu
objetivo.
Quando eu estava caminhando para o quinto mês do curso QUERO PASSAR, foi publicado o edital do concurso da
prefeitura de Itaquaquecetuba, participei do curso intensivo para estudar o conteúdo específico e consegui ser
aprovada no concurso, o destaque foi a minha excelente nota na dissertativa (que sempre me derrubava) e dessa
vez foi o meu diferencial , consegui expor minhas ideias de forma clara e organizada, tudo graças a base que
adquiri no curso QUERO PASSAR.

Luciene Alencar Araújo
Professora de Educação Infantil
Prefeitura de Itaquaquecetuba



#OESTUDOTRANSFORMA

Tinha muita dificuldade em organizar os estudos e em saber o que era, realmente, importante
estudar para um concurso. A experiência no curso QUERO PASSAR foi excelente, as dicas de
revisões, os feedbacks em cima dos resultados das tarefas e simulados, as aulas, sempre muito
práticas e produtivas, que aceleram o meu aprendizado de forma substancial.
Além de reaprender Matemática – que já havia esquecido quase tudo – e aprender pela primeira
vez Raciocínio Lógico, pude reforçar meus conhecimentos em Língua Portuguesa e em
Informática. Sobre os concursos públicos, minhas notas melhoraram de forma impressionante.
Saí de um 76º lugar em um concurso que fiz em janeiro de 2018 (Câmara de Indaiatuba) para um
2º lugar em um concurso realizado em agosto de 2018 (Câmara de Itaquaquecetuba).
O que aprendi no QUERO PASSAR foi fundamental para essa melhora de desempenho. Isso me
deu muita confiança pra os próximos concursos.

Leandro Ribeiro do Prado Dilon
Jornalista
Câmara Municipal de Itaquaquecetuba

DEPOIMENTO


