CURSO PRÉ-VESTIBULAR INICIA AULAS COM ENSINO HÍBRIDO
O cursinho preparatório Singular Anglo agendou para o dia 16 de março, em Santo
André e, no dia seguinte (17), em São Bernardo do Campo, o início das aulas do
Extensivo 2021 e Turma Medicina, ambos no formato de ensino híbrido.
Além das matrículas abertas, o Cursinho também está aceitando inscrições para o
concurso de bolsas, que acontecerá nos dias 3 e 4 de março (quarta e quinta-feira) às
15h30 e 18 horas. Durante a avaliação, o Singular seguirá todos os protocolos de
biossegurança e as inscrições devem ser realizadas por meio do portal do Singular
(www.singular.com.br ) na área do cursinho.
Cada curso conta com diferenciais específicos, os quais podem ser conferidos no
YouTube Singular Anglo, mas são comuns entre eles as aulas de inglês em horário
complementar, aulas semanais de Filosofia e Sociologia, projeto de simulados, plantão
de dúvidas virtual e presencial e aulas REM (redação) e de HAC (habilidades de alta
complexidade).
Os vestibulandos também contam com ferramentas tecnológicas como Plurall,
aplicativo com vários recursos que possibilitam esclarecimento de dúvidas, acesso a
videoaulas, provas do Enem e vários outros vestibulares, resolução de tarefas e consulta
de como está o seu rendimento; o Singular APP, que permite uma comunicação diária
com listas de exercícios, arquivos e vídeos disponibilizados pelos professores,
calendários de horários e muito mais e o Anglobox, uma plataforma digital que reúne
resolução de exercícios e a possibilidade de criar um plano de estudos personalizado
para maior desempenho nos processos seletivos.
Mais informações podem ser obtidas pelos telefones (11) 4990-4193 e 4123-0285 ou
WhatsApp (11) 97339-9968 / 94241-2651.
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