TRADICIONAL CURSINHO DO ABC LANÇA
NOVIDADES PARA VESTIBULANDOS
Considerado o Cursinho preparatório que mais aprova nas principais universidades públicas e
particulares do País, o Singular-Anglo Vestibulares, com unidades em Santo André, São
Bernardo do Campo e São Caetano do Sul, está com novidades neste ano.
A primeira está ligada ao Projeto Medicina, que traz o novo núcleo RPM - Reforço para
Medicina, com três aulas semanais. Segundo o supervisor de vestibulares Marcel Xavier, neste
núcleo, considerado o principal, são priorizados os assuntos com a maior incidência nos
vestibulares e no Enem, com material focado exclusivamente para Medicina.
Além do novo núcleo, o vestibulando também contará com os Cursos de Imersão, que
envolvem aulas extras, com outros assuntos também importantes para os vestibulares e para o
Enem. O Medicina Aplicada é outra opção de pacote que abrange aulas extras - ministradas por
médicos - e orientações específicas sobre os principais exames de Medicina. No final do ano,
são disponibilizadas ainda aulas de revisão para os principais vestibulares da área.
E considerando a importância cada vez maior da redação, o quarto núcleo são as Oficinas de
Redação Assistida, ministradas por três professores simultaneamente, em turmas com um
número bastante reduzido de alunos, em aulas duplas. Um dos professores desenvolve a teoria
geral e, num segundo momento, eles orientam pequenos grupos de estudantes na produção de
seus textos. O Singular –Anglo oferece a maior carga horária entre os demais cursinhos no
período da manhã e é o único na região do ABC com aulas semanais de Filosofia e Sociologia
na grade.
Os vestibulandos ainda têm à sua disposição várias atividades complementares e serviços de
apoio, como mais de 50 simulados abertos e internos realizados ao longo do ano; plantões de
dúvidas de todas as disciplinas; acompanhamento psicopedagógico; o maior e melhor portal de
conteúdo educacional do país, onde o aluno tem acesso a provas resolvidas dos vestibulares e do
Enem, podendo montar listas de exercícios extras, e o Plurall - aplicativo par tirar dúvidas pelo
celular. Outras informações no portal www.singular.com.br .
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