CURSINHO - 2018
INICIO: 19/02
HORÁRIO: 07h10 – 12h30

- 06 AULAS POR DIA - 30 AULAS SEMANAIS

MATERIAL ANGLO - KAPA:






08 apostilas-caderno (utilizadas em sala de aula com resumo teórico e exercícios);
08 Cadernos de Exercícios (destinados à realização em casa, compreendendo diferentes graus de dificuldade dos diversos
vestibulares)
Apostilas de Revisão
Tabelas: Química Inorgânica e Orgânica, Novo Acordo Ortográfico e Verbos Irregulares de Inglês e Biologia.
Resumos das Obras Literárias dos principais vestibulares

AULAS EXTRAS:






Filosofia e sociologia
História da Arte
Oficina de redação
Obras literárias dos principais vestibulares
Atualidades / Geopolítica

SIMULADOS:







08 Simulados realizados ao término de cada apostila
Simulado modelo ENEM
Simulado modelo FUVEST
Simulado modelo UNESP
Simulado modelo UNICAMP
Simulado modelo UEL

CENTRAL VESTIBULAR:

Este Departamento tem a finalidade de fazer inscrições para os principais vestibulares e prestar
atendimento aos alunos para esclarecer dúvidas a respeito dos vestibulares e principais faculdades do país.

SAS - SISTEMA DE ANÁLISE DE SIMULADO:
As provas e simulados propostos pelo Anglo são instrumentos de avaliação de alunos, representando um diagnóstico de aproveitamento de
cada estudante, por disciplina, em relação a todos os alunos da mesma série e da mesma escola. Aponta para onde seus esforços devem ser
direcionados.

EXTRAS – SITE ANGLO
Anglo resolve online:
Os principais vestibulares resolvidos e comentados pelos professores do Anglo. Inclui vídeos com as questões com os comentários dos
professores;
Enem online
Plataforma WEB com as resoluções e comentários das provas oficiais do ENEM e dos simulados Anglo-ENEM;
Plataforma WEB com as resoluções e comentários das provas oficiais do ENEM e dos simulados Anglo-ENEM;
Tudo sobre o vestibular em um único lugar
TV WEB
Transmissões ao vivo e/ou programas anteriormente gravados e armazenados. Sua programação contém dados sobre os principais
vestibulares, textos e artigos separados por matérias e até explicações sobre as carreiras. O acervo conta com mais de 350 programas;
SiiV (Sistema interativo de informações dos vestibulares)
O sistema fornece informações sobre cursos e vestibulares em todo Brasil. São diversos tipos de pesquisa para encontrar a melhor opção de
estudo;
Caderno de exercícios online
Contém as resoluções dos exercícios dos cadernos usados pelos alunos para a Tarefa mínima e Tarefa complementar. Disponível para
matemática, física e química.

