
CONFIRA A OPINIÃO DE QUEM
FEZ  O ADITIVADO ENEM LA SALLE!

VAGAS LIMITADAS 

R$1.700,00 (incluso o material didá�co).

INVESTIMENTO:

De 29 de julho a 08 de novembro de 2019.
Das 19h20min às 22h20min.

AULAS: 

Até 28 de junho, na recepção
do Colégio La Salle Medianeira.

MATRÍCULAS: 

Informações Gerais:

ADITIVADO ENEM LA SALLE

Conheça mais sobre a proposta que o La Salle 
Medianeira oferece na preparação para o ENEM e 
demais processos sele�vos! 

• Curso exclusivo desenvolvido pelo La Salle Medianeira, 
aberto a alunos e ao público em geral;
• Focado aos que desejam estar bem preparados na 
hora de enfrentar o ENEM, principal exame de seleção 
em diversas universidades;
• Excelente infraestrutura e professores qualificados, 
com experiência em cursos pré-ves�bulares. 

LA SALLE MEDIANEIRA E ENEM 

“O Aditivado ENEM La Salle é um 
excelente curso preparatório, 
pois os conteúdos relevantes à 
prova do ENEM são muito bem 
revisados e há boa utilização dos 
materiais fornecidos pelos 
professores. Além disso, os 
professores dão grande 
importância aos métodos de 
estudo utilizados fora do curso 
pelos alunos e estão sempre 
dispostos a tirarem dúvidas. 
Recomendo o Aditivado para 
alunos que pretendem fazer o 
ENEM ou Vestibulares.”

Antônia Dewes da Silva - Biotecnologia UFRGS.

“O aditivado foi um importante 
passo para as minhas 
aprovações. Por meio dos 
professores, pude revisar o 
conteúdo de todo o Ensino 
Médio e, com os materiais 
oferecidos, pude praticar várias 
questões do ENEM. Isso tudo me 
ajudou a chegar mais tranquilo 
na hora das provas e a 
demonstrar, tudo o que sabia. 
Também, me possibilitou a 
escolha entre duas universidades 
federais bem conceituadas, 

UFSM e UFRGS. O Aditivado não faz milagres, mas impulsiona 
e desafia a estudar e focar naquilo que você mais precisa, 
intensificando os estudos fora do curso.”

Alan Jaques Krindges - Engenharia Elétrica: 1° lugar URI,
2° lugar UFSM e 11° lugar UFRGS

Focando no aprendizado que vai além da sala de aula e 
que prepara para a vida universitária, o Colégio La Salle 
Medianeira aprimora constantemente suas prá�cas, 
oferecendo serviços diferenciados. 

Sucesso no ENEM - O La Salle Medianeira e seu ensino de 
qualidade são evidenciados nos excelentes resultados no 
Exame Nacional do Ensino Médio desde 2006, sempre 
estando entre as melhores escolas do Rio Grande do Sul. 

Adi�vado ENEM La Salle - Para estender sua proposta 
de preparação para este Exame ao público em geral, o La 
Salle Medianeira oferece o Adi�vado ENEM La Salle. É 
um reforço decisivo para quem quer manter o foco na 
reta final dos estudos e conquistar o sucesso. 

O curso oportuniza ao aluno uma revisão sistemá�ca e 
organizada dos conteúdos regulares do Ensino Médio, 
com vistas ao ENEM. São 250 horas/aula, distribuídas 
em 62 turnos (aulas e simulado).

COLÉGIO LA SALLE MEDIANEIRA 
(55) 3359-1543/1143
adi�vado.enem@lasalle.org.br
lasalle.edu.br/medianeira

Mais informações referentes às condições e prazos 
de pagamento, entre em contato com a

CENTRAL DE INFORMAÇÕES:



REDE LA SALLE

Rua Pe. Maximiliano Von Lassberg,666

(55) 3359-1543

lasalle.edu.br/medianeira

/lasallemedianeira

Com uma educação humana e cristã, a Rede 
La Salle promove o desenvolvimento integral 
do estudante, tornando-o capaz de aplicar o 
que aprende, ao longo da vida.

O Colégio La Salle Medianeira, com mais de 80 
anos de história e tradição,  faz parte da Rede La 
Salle, uma Rede mundial de educação.

Qualidade no ensino.
Ambientes privilegiados para
o crescimento dos estudantes.
Professores qualificados.
Conteúdos atualizados.

PRESENTE EM
9 ESTADOS 

E NO DF

LA SALLE MEDIANEIRA


