EDITAL MEDGAMMON 2022
Com a possibilidade do retorno seguro às atividades escolares presenciais, o MedGammon,
curso preparatório ofertado pelo Instituto Presbiteriano Gammon, oferece uma nova proposta para
aqueles que desejam se preparar para o ENEM e vestibulares 2022. Um preparatório de boa
qualidade, baixo custo, com professores qualificados e material de excelência.
A seguir, elencamos as novas práticas adotadas pelo MedGammon, que visam a dar aos
nossos alunos melhores resultados e que os levem ao êxito na conquista das vagas mais concorridas
nas melhores universidades brasileiras. São elas:
● Aulas presenciais seguindo rigorosamente os protocolos de segurança para prevenção da
Covid-19.
● Módulo básico constituído de 30 aulas semanais distribuídas em:
● Matemática: 4 aulas semanais
● Física: 4 aulas semanais
● Química: 4 aulas semanais
● Biologia: 4 aulas semanais
● Linguagens (literatura, gramática e interpretação textual): 6 aulas semanais
● História: 2 aulas semanais
● Filosofia/Sociologia: 2 aulas semanais
● Geografia: 2 aulas semanais
● Redação: 2 aulas semanais
● Oferta de opção customizada, que será contratada à parte, de acordo com a necessidade do
aluno nas disciplinas de Matemática, Física, Biologia, Química e Redação em número de duas
aulas semanais. Nesse caso, soma-se um máximo de 40 aulas semanais.
● Atendimento psicopedagógico e atividades físicas que buscam melhorar a capacidade do
aluno em resolver as provas.
● Horário com as aulas distribuídas sistematicamente, de modo a não submeter o aluno a
algum tipo de estresse.
● Simulados regulares visando a uma melhor preparação para o ENEM, Unicamp, Fuvest e
outros vestibulares das principais universidades do país.
● Planos de estudo individualizado, inclusive Redação.
● Professores com grande experiência em provas de ENEM e vestibulares.

● Investimento: dividido em até 9 parcelas de R$ 630,00 para o pacote básico, constituído de
30 aulas semanais. Ex-alunos do Instituto Presbiteriano Gammon poderão obter um
desconto.
● Cada conteúdo da opção customizada terá um acréscimo no valor da mensalidade conforme
apresentado abaixo, chegando a um máximo de R$ 890,00 para aqueles que contratarem o
pacote completo de 10 aulas, correspondente aos cinco conteúdos oferecidos nesta
modalidade.
✔ 1 conteúdo: R$ 60,00
✔ 2 conteúdos: R$ 110,00
✔ 3 conteúdos: R$ 160,00
✔ 4 conteúdos: R$ 210,00
✔ 5 conteúdos: R$260,00
● Material SAS contratado à parte. O investimento com material é de R$ 2.545,35 dividido em
até nove parcelas de R$ 282,82.
● As aulas se iniciarão dia 03 de março de 2022, com término previsto para 11 de novembro
de 2022. Essas datas podem ser alteradas de acordo com as atualizações de cronograma do
ENEM 2022.
● Tanto o módulo básico quanto as opções customizadas estão condicionadas a um número
mínimo de alunos matriculados.
Maiores informações:
Central de Atendimento Gammon: (35) 3694-2120
Email: medgammon@gammon.br
Acesse o nosso Instagram: @ipgammon

Equipe MedGammon

