
CURSO PRÉ-VESTIBULAR/EXTENSIVO NOITE

AQUI
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É

PODER
VENCER

Com o objetivo de trazer para Salto uma 
solução completa e eficiente para quem quer 
ingressar nas universidades mais concorridas 
do país, o COC Salto oferece:

• uma equipe de professores, especializada em 
  vestibulares, altamente qualificada e
• o Sistema COC de Ensino, um dos mais fortes 
  e o mais tecnológico da atualidade.

O COC Salto foi planejado e desenvolvido para 
receber uma turma diferenciada de 
vestibulandos, que, com aulas de alta 
performance, estarão aptos a conquistar o 
futuro que desejam.

SISTEMA COC DE ENSINO

O COC Salto adota o Sistema COC de Ensino, 
integrante do maior grupo educacional do 
mundo, a PEARSON, que, com 150 anos de 
história, está presente em mais de 70 países. 
Com 50 anos de atuação, o COC unifica 
vanguarda e inovação por meio de uma 
metodologia que é sinônimo de sucesso no 
setor educacional brasileiro.

CURSO PRÉ-VESTIBULAR/EXTENSIVO NOITE

O curso Pré-Vestibular/Extensivo Noite é indicado 
para quem busca uma formação profissional em 
uma universidade de primeira linha. 

Com uma proposta diferenciada de ensino - focada 
na preparação dos nossos alunos, tanto para o 
ENEM, quanto para os vestibulares mais 
concorridos do país -, todo o conteúdo do Ensino 
Médio é revisado e aprofundado. O ritmo de estudo 
orientado pelos Roteiros de Estudos, presentes nos 
materiais didáticos, associado aos vários ciclos de 
simulados oferecidos ao longo do ano, conduz o 
aluno ao ápice de sua preparação para as provas, 
momento em que precisará mostrar todas as suas 
habilidades.
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Informações:
contato@cocsalto.com.br

facebook.com/cocsalto
Tel./WhatsApp: 11 99227 4140

REVISÃO
A partir da segunda quinzena de outubro, até o 
final de dezembro, ocorrem as revisões. 
Apoiadas por um completo livro resumo e 
apostilas atualizadas com questões dos últimos 
exames, os alunos consolidam sua 
preparação para as primeiras e segundas 
fases dos vestibulares mais 
concorridos do país.

SIMULADOS
São realizados vários simulados baseados nos 
mais importantes vestibulares do país e no 
ENEM, todos com análise de desempenho. 
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Apostilas-livro de Matemática, Linguagens, 
Códigos e suas Tecnologias (Teoria + Exercícios)
   Matemática (3 setores)
   Língua Portuguesa (3 setores)
Apostilas-livro de Ciências da Natureza e suas
Tecnologias (Teoria + Exercícios) 
   Física (3 setores)
   Química (3 setores)
   Biologia (3 setores)
Apostilas-livro de Ciências Humanas
e suas Tecnologias (Teoria + Exercícios)
   História (2 setores)
   Geografia (2 setores)
Apostila-livro de Inglês
Livro Resumo
Apostilas Revisão 1
Apostilas Revisão 2
Acesso ao Portal COC Educação
Tabela de Química
Tabela de verbos regulares e irregulares
de Inglês

MATERIAL DIDÁTICO

RECURSOS DO PORTAL COC EDUCAÇÃO
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Matemática
Física
Química
Biologia

Língua Portuguesa

História
Geografia
Língua Inglesa

Gramática
Literatura
Redação

Componentes Curriculares Nº de aulas 
semanais
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HORÁRIO DAS AULAS*
Segunda a sexta-feira, das 19h00 às 22h40 
(4 aulas de 50 minutos). 
 * para completar a carga horária, duas aulas serão ministradas 
    fora do horário normal.
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VIDEOAULAS
Mais de mil vídeos com explicações detalhadas do conteúdo

VESTIBULAR
Consulte informações sobre vestibulares e gabaritos

RESOLUÇÕES
Todos os exercícios do material didático resolvidos

BANCO DE SIMULADOS
Acesse simulados completos realizados pelo COC

LIVRO ELETRÔNICO
Seu material didático sempre disponível para consulta

PLANTÃO ON-LINE
Tire suas dúvidas quando quiser e de onde estiver

CONTEÚDOS DIGITAIS
Obras literárias, animações e atualidades


