LEO - Curso de Inglês para Vestibulares e Concursos, Porto Alegre, RS.
4 TURMAS DE EXTENSIVO COM AULAS PRESENCIAIS E ACESSO COMPLETO ÀS VIDEOAULAS.
Novos livros em comemoração aos 30 anos do curso.

HORÁRIOS DAS TURMAS PRESENCIAIS EM 2021!
A pedido de alunos e pais de alunos que estão fazendo a rematrícula, estou oferecendo 4 turmas com horários diferentes, para contentar a todos. Os horários
das turmas presenciais são os seguintes:

Início das aulas: 22 de fevereiro
TURMA 1: Quartas-feiras: das 10:00 às 12:15
TURMA 2: Quintas-feiras: das 9:45 às 12:00
TURMA 3: Quintas-feiras: das 13:30 às 15:45
TURMA 4: Quintas-feiras: das 17:15 às 19:30

CESTA ( Consultoria Especializada e Suporte Avançado para o Vestibular ) gratuito de 2 horas e 15 minutos.
Horário: de 2 em 2 semanas, nas terças-feiras, das 17:15 às 19:30.

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS DO CURSO
- A mais longa aula entre os grupos de estudo: 2 horas e 15 minutos de duração.
- Didática completamente diferenciada ( ÚNICA ).
- Material inédito: 2 SUPER LIVROS GIGANTESCOS especialmente feitos em comemoração aos 30 anos do curso.
(Livro 1: Gramática / Livro 2: Provas, Simulados, Exercícios e Tópicos Especiais)
- Plantões Individuais sem limite de quantidade e de tempo.
- Acima de 40% de desconto nas consultorias, planejamentos e montagens de planilhas de horários de estudo (CPM).
- Recorde de aprovados em MEDICINA na UFRGS e na PUC.
- Por 11 vezes, a maior nota de Inglês da UFRGS.
- Palestras exclusivas para os pais dos vestibulandos nos 2 semestres (5 horas de duração).
- Simulados mensais (UFRGS e PUC) oferecidos em inúmeras opções de horários.
- SALA DE ESTUDO DISPONÍVEL PARA ALUNOS DO PROF. LEO ( das 9:00 às 19:00 )
- O CURSO DE REVISÃO JÁ ESTÁ INCLUSO NOS VALORES.

OPCIONAL: CPM - CONSULTORIA E ELABORAÇÃO DA PLANILHA DE HORÁRIOS DE ESTUDO E DA CARGA HORÁRIA PERSONALIZADA.
A duração da CPM é de cerca de 2 horas e 30 minutos. A CPM é personalizada. Envolve uma série de fundamentos modernos com relação ao período de sono
apropriado, número de horas estudadas de cada matéria, período de tempo para estudar uma matéria antes e depois de cada aula, regiões cerebrais relacionadas
ao armazenamento do conteúdo na memória, etc. Os alunos que fizeram o vestibular da UFRGS devem saber informar seus escores em cada matéria. A partir do
primeiro dia de aula, os alunos poderão agendar a CPM pessoalmente. Agendamentos também podem ser feitos pelo Whatsapp. O custo-benefício da CPM é
excelente, haja vista que ele é feito em apenas uma única consulta. O aluno recebe dois horários de estudo, sendo um horário de estudo para as semanas com
foco na UFRGS, e um horário de estudo especial em que focará na UFRGS e na REALIZAÇÃO DE ENEMs e SIMULADOS. O aluno também inclui no horário todas
as atividades pessoais paralelas ( atividade física, terapia, carga horária adequada de sono, horários de lazer, de alimentação, etc. )
CONSULTORIA E ELABORAÇÃO DA PLANILHA DE HORÁRIOS DE ESTUDO, COM CARGA HORÁRIA PERSONALIZADA.
DESCONTO ESPECIAL PARA ALUNOS - R$ 250,00. (PARCELA ÚNICA)
VALOR PARA ALUNOS NOVOS: 290 REAIS (PARCELA ÚNICA)
VALOR PARA ALUNOS NÃO MATRICULADOS NO CURSO: 390 REAIS (PARCELA ÚNICA)
CPMs (Consultoria individual, Planejamento e Montagem das planilhas de horários de estudo com carga personalizada) podem ser agendadas diretamente
comigo pelo fone 991396605 (Whatsapp e celular do Prof. Leo.)
Abraço, Leo.
Prof. Leo Garbarski
LEO - Curso de Inglês para Vestibulares e Concursos, Porto Alegre, RS.
Rua Fernandes Vieira 325, sala 504
Fone: 99139.6605 ( Whatsapp e celular do Prof. Leo. ) / 99324.7393 ( Celular da secretaria do curso. ) / 3312.2840 ( Whatsapp da secretaria do curso. )

