INFORME PARA REVISÕES
2º Semestre

Prezado(a) aluno(a):
O final do ano letivo para os alunos de 3º e pré-vestibular é, todos os
anos, de muita correria e acúmulo de trabalho o que requer do
vestibulando muita disciplina e organização. A jornada será longa e
não podemos nos deixar vencer pelo cansaço.
Trocando em miúdos: não é bom nadar e morrer na praia.
Muita atenção para o cargo horária dos nossos cursos!
Chegou a hora de treinar organizadamente, revisando os conteúdos
trabalhados com uma equipe de professores experiente, através de
exercícios e sistematizações teóricas. Esta é a etapa indispensável
para você alcançar o tão desejado sucesso.
• REVISÃO BAHIANA DE MEDICINA
- Início: 07/10/14
- Término: 13/11/14
- Horário do funcionamento do Curso:
. De 07/10 a 06/11 – aulas às 3ªs, 4ªs e 5ªs de 19h às 21h40min.
. De 10/11 a 13/11 – aulas nos turnos matutino e vespertino*.
Matrículas abertas
Obs.:
1. No período de 07/10 a 06/11 poderão ocorrer aulas extras às sextas-feiras.
2. (* quando necessárias).

• REVISÃO ENEM
- Início: 20/10/14
- Término: 07/11/14
- Horário: Todas as manhãs, de 7h às 12h30 e 4as e 5as feiras à tarde.
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• PAPO CABEÇA
Super Aula especial para o ENEM com os professores do Oficina
- Dia: 18/10/14
- Horário: Das 13h às 20h
- Local: Auditório Zélia Gattai (Universidade Jorge Amado)*
Ingressos à venda: Colégio Oficina e Ticket Mix
* Oferecemos transporte para deslocamento.

•
REVISÃO CONSULTEC (ESTADUAIS, COM ÊNFASE NA UNEB)
- Início: 11/11/14
- Término: 28/11/14
- Horário: aulas no turno matutino, caso necessário, aulas extras no turno
vespertino.
Matrículas abertas

[ EQUIPE: PROFESSORES DO CURSO E COLÉGIO OFICINA ]
Obs.: os horários de aula serão divulgados posteriormente.

.::TABELA DE PREÇOS::.
REVISÕES – BAHIANA DE MEDICINA, ENEM e CONSULTEC (Estaduais, com
ênfase na UNEB)
ALUNOS NOVOS
À vista R$ 615,00
ALUNOS DA CASA
À vista R$ 561,00
FORMAS DE PAGAMENTO: À vista em dinheiro, cheque ou cartão de
débito.
OBS.: O funcionamento do caixa é de 7h às 17h30.
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