


Aprovações comprovadas nas melhores universidades do País

Sistema ETAPA
Apostilas com teoria e exercícios
alinhados às demandas dos principais
vestibulares do país. 

O material também está disponível
em versão digital e enriquecido com
mais de 1000 vídeo-aulas.

Google For Education
O IECJ é parceiro do Google for
Education desde 2018. Durante este
período, capacitamos professores e
alunos para o uso de tecnologias. 

Essa expertise foi fundamental para
atender o desafio do momento,
sendo a única instituição de ensino
da região capaz de implementar as
aulas remotas no dia seguinte, após
a suspensão das aulas presenciais.

Turmas reduzidas
Atendimento personalizado para um
aprendizado eficiente.



Equipe especializada
Nosso time de professores têm larga
experiência com cursos pré-vestibular.

Simulados frequentes
Propomos em torno de 30 simulados
por ano, como forma de testar os
conhecimentos de nossos alunos.

Aulas de Yoga
Para aqueles que desejarem, técnicas
de concentração e relaxamento
podem ajudar a conter a ansiedade e
a fazer uma boa prova.



Atendimento psicoeducacional
Dispomos de uma psicóloga para
acompanhar o desenvolvimento e
a segurança emocional dos alunos,
deixando-os mais preparados para
lidar com o nervosismo comum de
um vestibulando.

Plantões de dúvidas e Redação
Os plantões de dúvidas ajudam o
aluno a obter melhor desempenho
escolar, ganhando autoconfiança e
autonomia. 

Os plantões de redação são
individuais, o que permite que cada
aluno maximize sua performance
nesta disciplina. 

Nas Oficinas de Redação são
trabalhados temas de redação de
vestibulares, aproximando o aluno da
realidade das provas. As produções
são corrigidas por um profissional
especialista.

APROVAÇÕES 
Conte com o Curso Pré-Vestibular do IECJ. 

Já são dezenas de aprovados em cursos
de alta demanda, como medicina, nas
melhores universidades do país.



Confira mais diferenciais do Pré-Vestibular!

https://youtu.be/Y_oTZVAJgNY
https://youtu.be/Y_oTZVAJgNY


Cadastre-se e receba informações

sobre a realização da prova

/iecjbraganca @iecjbraganca IECJBP

Acompanhe-nos pelas redes sociais
(11) 99284-6133(11) 4033-2733

Clique e garanta sua vaga!

www. i ec j . com .b r

Das 7h35 às 13h. 

Terças e quintas-feiras, também

há aulas das 14h às 15h50.

HORÁRIO DAS AULASHORÁRIO DAS AULAS

https://forms.gle/FaPGy9eJPYBk1wdTA
https://bit.ly/3mG35UK-BolsaPVIECJ2020
https://bit.ly/3mG35UK-BolsaPVIECJ2020
https://www.instagram.com/iecjbraganca/
https://www.facebook.com/iecjbraganca/
https://www.youtube.com/user/IECJBP
https://bit.ly/2E3oGFWhatsIECJ
https://bit.ly/2E3oGFWhatsIECJ

