Prazer,
Se você ainda não me conhece eu sou Prof. Pinguim, sou licenciado pela UNICAMP, professor autor há 30 anos, apaixonado pelo ensino da Física.
Durante anos, eu vi muitos alunos se esforçarem e estudarem
horas e horas a fio, mas quando chegava a hora de fazer a
prova, não lembravam os assuntos que realmente importavam e tiravam notas baixíssimas, perdendo o ano e principalmente destruindo a auto confiança para novas tentativas e
foi aí que eu decidi criar a minha Plataforma de Física.
Nela, eu crio cursos completos com uma metodologia única
que desenvolvi com foco nos conteúdos que realmente vão
fazer a diferença e garantir sua aprovação em provas como
ENEM, FUVEST, UNICAMP, UNESP, UNIFESP, UFU, UEL e
particulares MED.
Extensivo 2021 para ENEM e Vestibulares Paulistas
O meu Extensivo Enem + Vestibulares Paulistas é pra quem
tem dificuldades para aprender física, que quer alguém de
confiança por perto pra poder tirar dúvidas, que precisa de
um acompanhamento diário, mão na massa, com exercícios
práticos, com foco no que realmente precisa pra garantir a
aprovação nas provas mais difíceis do país.
As aulas de teoria têm um método exclusivo aperfeiçoado
por mim, professor de física há 30 anos, e especialista nas
principais provas seletivas do país, nos últimos 12 anos.
No curso, você vai poder Imprimir os slides das aulas e acompanhar em vídeo, numa velocidade igual à da sala de aula,
mas com maior eficiência porque você controla tudo, você
entende tudo e ganha tempo!
E é claro que vamos MUITO além disso...
Com o que você vai ver, na prática, é possível mudar completamente a sua visão sobre o estudo da Física.
Com a metodologia que eu vou mostrar, você vai conseguir
entender exatamente o que deve fazer para garantir a MELHOR e MAIOR NOTA em física.

Se você está verdadeiramente querendo arregaçar as mangas
e ser o dono do seu futuro daqui para frente, independentemente de tudo o que está acontecendo no mundo, se você
realmente quer estar a frente de 98% dos outros estudantes,
então siga o meu conselho, foque no seus estudos e garanta
ainda hoje a sua vaga nesta turma exclusiva.
Abaixo, você confere a programação completa do meu Extensivo 2021 para ENEM e Vestibulares Paulistas.

E aí, colega, demais não é? Você precisa sentar e estudar somente o que realmente faz sentido para o seu objetivo.
Por isso, decidi explicar melhor o que essa experiência
imersiva pode significar para você, mais uma vez.
Vamos lá…
Esse EXTENSIVO DE FÍSICA é COMPLETAMENTE diferente
de TUDO que existe no mercado, tanto nos cursinhos presenciais quanto nas centenas plataformas on-line da internet
da vida…
Por quê?
Porque ele não é um cursinho básico, não é um treinamento
chato…
Nada disso.
O que você vai ver é o “campo de batalha” das principais
provas seletivas do Brasil
… com direito a ………………… TUDO.
Na prática, essa experiência equivale a você estar junto comigo, do meu lado, na minha sala de aula, resolvendo as listas
de exercícios comigo, acompanhando todas as explicações e
o passo a passo de tudo o que você precisa pra gabaritar em
física. E tudo sem decoreba!
… e ainda vai poder tirar todas as suas dúvidas, me perguntar
o que quiser, em uma monitoria individual e transferir esse
conhecimento prático ao trabalhar as listas de exercícios que
vamos resolver juntos um a um.
Já imaginou o que isso vai te trazer?
Com essa metodologia, eu levei milhares de alunos a aprovação
no ENEM, FUVEST, UNICAMP, UNESP, UNIFESP, UFU e UEL.
E... o que realmente importa:
Imagine como isso vai impactar a sua vida...
Você estudando apenas os assuntos que realmente precisam
ser estudado, sem perder horas e horas da sua vida, tentando
ler centenas de livros e ebooks que você nem vai entender,
assistindo vídeos no qual você vai se perder na explicação,
gastando grana com cursinhos que não vão te levar a lugar
nenhum, e o principal, enchendo a sua mente com coisas
que no fim nem caem na prova.

Continue imaginando ...
Você ansioso no dia da prova sabendo que aquele será um
dia que irá definir a sua vida, olhar a prova e reconhecer cada
questão, cada fórmula, sorrir e dizer mentalmente: “Bem que
o Prof. Pinguim falou que isso iria cair.”.
Sair de lá com o corpo leve e acreditando que fez por merecer, que estudou certo. Que não perdeu o ano. Sair da prova
com a certeza absoluta que nem precisa ver o gabarito pois
já sabia o que realmente ia cair nas provas. E aí, você se lembra exatamente de cada palavra deste e-mail.
Pois é! Como eu disse antes, a ação que você tomar aqui fará
toda diferença na sua vida.
E aí? Aceita o desafio?
Se a resposta for “Sim”, tenho uma oportunidade única pra
você. Um cupom com 20% de desconto pra você garantir sua
vaga e começar a alcançar seus objetivos já no início do ano
e + 03 bônus exclusivos para você revisar todo o conteúdo
antes da sua prova:

Curso de Revisão 1ª Fase Fuvest, Unicamp e Unesp
(Revisão para buscar na sua memória todos os conceitos para
passar bem pela primeira fase).
Valor: R$147,00 - Hoje sai na Faixa - GRATUITO

Curso de Revisão 2ª Fase Fuvest, Unicamp e Unesp
(Aqui a coisa fica séria. Vamos treinar as provas discursivas).
Valor: R$147,00 - Hoje sai na Faixa - GRATUITO

Curso Resolução de Vestibulares
(Um curso exclusivo com resoluções de Questões Enem separadas por Temas da Física pra você se garantir na prova). Valor: R$147,00 - Hoje sai na Faixa - GRATUITO

Legal, né?
Mas, sugiro que seja rápido.
Restam pouquíssimas vagas disponíveis do EXTENSIVO
+ Desconto de 20% + 03 BÔNUS EXCLUSIVO.
Para utilizar o cupom, na hora da compra, basta você clicar
no link abaixo, digitar no campo código promocional o cupom
EMENTA 20 e pronto, o desconto será aplicado na hora.

Vamos juntos conquistar seu objetivo?

Ah, e você ainda tem garantia:
Se não gostar eu devolvo o seu dinheiro
em até 7 dias após a compra.
Nos vemos no Extensivo de Física Enem
+ Vestibulares. Tenho certeza que você
vai tomar a decisão correta e mudar a
sua vida.
Um abraço do seu
professor de Física.

