PREPARATÓRIO LANÇA CURSO
SEMI DE AGOSTO COM AULAS AO VIVO
O Singular Anglo Vestibulares, com unidades em Santo André e São Bernardo do
Campo, já está com inscrições abertas para o novo preparatório Semi de Agosto, um
curso online com aulas ao vivo e com conteúdo completo para que o estudante tenha
excelente desempenho nos vestibulares mais concorridos do País.
O início das aulas está previsto para o dia 10 de agosto (segunda-feira) e o curso
acontecerá nos três períodos: manhã, tarde e noite. Nas Turmas Manhã e Tarde, as aulas
serão gravadas e, ao vivo no período Noite, com total interação entre alunos e
professores.
Os alunos contarão com material Anglo todo apostilado e também no formato digital,
além de outros benefícios como: simulados online, nos moldes do Enem – Exame
Nacional do Ensino Médio e Fuvest – 1ª e 2ª fases; plantão de dúvidas digital nos sete
dias da semana; revisão de final de ano para o Enem e grandes vestibulares;
atendimento pedagógico digital com os coordenadores e aplicativos para esclarecimento
de dúvidas.
De acordo com Marcel Xavier de Souza, supervisor de Vestibulares, o Semi de Agosto
foi desenvolvido especialmente para o momento atual, já que o aluno terá a mesma
qualidade de ensino no conforto e segurança de sua casa. “O curso traz uma série de
facilidades para o vestibulando, pois se ele perder alguma aula ao vivo, por exemplo,
poderá assisti-la de forma gravada quantas vezes quiser. O Semi de Agosto também é
um importante reforço para os alunos que estão cursando a 3ª série do Ensino Médio”,
explica.
As matrículas podem ser realizadas pelos telefones (11) 4990-4193 e 4125-7034 ou
WhatsApp (11) 97339-9968 / 94241-2651 e os interessados também podem concorrer a
bolsas de estudos por meio da análise de boletim, na qual serão avaliadas as notas do
Enem, vestibulares ou Ensino Médio. Mais informações no portal
www.singular.com.br.
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