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ENSINO MÉDIO SEB COC RIO PRETO:
INOVAÇÃO PARA FORMAR. FORMAÇÃO PARA VENCER.
O Novo Ensino Médio SEB COC Rio Preto chega forte e inovador, com a mesma solidez e
experiência do SEB COC Ribeirão.
O Novo Ensino Médio SEB COC Rio Preto foi elaborado com base no SEB COC Ribeirão (Campeão
no ENEM e reconhecido nacionalmente como referência em pré-vestibular) e adaptado à realidade de
Rio Preto e região. A partir de 2014, portanto, apresentamos à nosso cidade a inovação tecnológica
conhecida por todo o país, com a formação que só a nossa equipe de professores pode oferecer.
O ensino de qualidade e a orientação adequada às melhores escolhas acontecem de modo
integrado e em duas etapas:
Primeira etapa: são as duas primeiras séries, em que os esforços concentram-se na formação
integral dos alunos e nos fundamentos de todos os conteúdos programáticos do Ensino Médio.
Segunda etapa: é a terceira série, também chamada de Terceirão®. Aqui, o foco está na
preparação intensa para os mais concorridos vestibulares do Brasil. Todo o conteúdo ensinado visa às
escolhas do aluno e ao vestibular que ele pretende prestar. A turma é integrada ao extensivo, permitindo
maior aproximação com a realidade dos exames de vestibular.

MODALIDADE SUPER
O SEB COC ainda oferece a modalidade SUPER. Correlacionada ao sistema do pré-vestibular, na
primeira etapa, o aluno tem os seguintes diferenciais: maior número de aulas em disciplinas específicas;
tais como Matemática, Física, Química, Biologia, Geografia e História. Na segunda etapa, o chamado
Terceirão Super Med. o aluno terá a mesma carga horária do pré-vestibular Super Med e aulas, em sua
maioria, com os mesmos professores. Assim, ele tem à sua disposição os diferenciais para quem quer
uma preparação mais avançada para os principais vestibulares do país.
Todos os alunos do Ensino Médio têm acesso aos recursos e às ferramentas no portal SEB
Digital: informações sobre vestibulares, resoluções das últimas provas das mais importantes instituições
de ensino do país, resumos de aulas, tarefas indicadas pelo professor, resumos de obras literárias,
resoluções de todos os exercícios propostos, slides projetados em aulas, curiosidades, problemas
desafios, últimas notícias, acompanhando a imprensa mundial e muito mais.

EQUIPE DE PROFESSORES
Os professores pertencem à equipe dos cursos pré-vestibulares do SEB COC Rio Preto. São
professores que têm, além de grande conhecimento específico nas disciplinas em que atuam, habilidades
que os diferenciam no mercado profissional: são extremamente comunicativos, conhecem os estilos e
as preferências dos principais vestibulares do Brasil e dominam os recursos de última geração que a
escola disponibiliza.
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