
INSCRIÇÕES ABERTAS

Vestibular 
Enem 2016P

R
É

Venha fazer parte da família VIGOR e seja mais 

um Vigorense no mapa da realização pessoal.

MOTIVO 1 – Temos uma equipe experiente em Concursos Públicos/ Pré-Militar/ Pré- 

Vestibulares/ Enem.

MOTIVO 2 – Nossos turnos são: Manhã, tarde ou Noite entretanto o horário é liberado para 

quem perdeu algum deles (poderá recuperá-lo no turno inverso) ou assistir às aulas 

em outros turnos como reforço sem ônus.

MOTIVO 3 – Temos plantões de reforço nas disciplinas mais conflitantes: Língua 

Portuguesa e Matemática.

MOTIVO 16 – FOCO, FORÇA e COMPANHEIRISMO  é  o nosso estandar te, com um 

olhar firme na APROVAÇÃO

MOTIVO 15 – Nossa Equipe é de total dedicação e experiência, pois há anos trabalha 

com a realidade da competição ( Concursos Públicos, Concursos Pré- Militares, 

Vestibulares, ENEM)  Veja na nossa Galeria de aprovados.

MOTIVO 14 – Foco no ENEM com aulas de Filosofia, Sociologia e Atualidades para 

uma compreensão ampla da prova.

MOTIVO 13 – O curso inicia 29 de Março até o ENEM.

MOTIVO 12 – Temos preços acessíveis: à vista R$2.000,00 ou 1+10 R$195,00 (aluno 

novo) ou à vista R$1.680,00 ou 1+10 R$170,00 (Ex-aluno)

MOTIVO 11 – Temos convênio para carteirinha de estudante (e/ou) para passagem 

escolar.

MOTIVO 10 – Nossos professores têm currículos notáveis e são reconhecidos pelos 

alunos (acompanhe alguns depoimentos na descrição desta imagem)

MOTIVO 9 - Acompanhamento até a hora do gabarito final 

MOTIVO 8 – Revisões pré prova.

MOTIVO 7 – Sala de aula refrigerada com data show, mapas, material didático com 

questões das diferentes matérias comentadas pelo respectivo professor.

MOTIVO 6 –  Simulados ao longo do ano.

MOTIVO 5 – Há plantões de redação para acompanhar o crescimento da escrita do 

candidato 

MOTIVO 4 – O material didático é configurado dentro dos padrões ENEM e Vestibular 

Por que estudar 

no Vigor?
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