
Aracaju, 17 de maio de 2017.                                                       

 

 

Prezados Pais e Responsáveis, 
 
  

Estamos convidando o professor Victor Tonello para ministrar o treinamento da Academia do Estudo e 

Memória aqui, em Aracaju, no Colégio Módulo. 

 

O treinamento será realizado como atividade opcional, sendo sua adesão feita voluntariamente pelos 

interessados e será aberto para alunos, pais, familiares, funcionários e professores. 

 

O professor Victor Tonello tem sua graduação, MBA e mestrado, todos pela USP e tem mais de 25 anos de 

experiência na utilização e desenvolvimento dessas técnicas, treinando mais de 30.000 estudantes e 

profissionais em todo Brasil, em Instituições como USP, UNICAMP, UNESP, Mackenzie, Academia da Força 

Aérea, Escola Preparatória de Cadetes do Ar, Colégio Militar-RJ, Academia do Barro Branco (PM-SP), Exército 

do Brasil, Marinha do Brasil, SEBRAE, entre outras. 

 

Conheçam melhor o seu trabalho visitando o site www.academiadoestudo.com.br  

 

Os principais benefícios do treinamento são: 

•    desenvolver melhor assimilação e retenção no estudo; 

•    desconstituir com as próprias palavras e total entendimento os textos estudados; 

•    memorizar informações com eficiência, retendo o que foi memorizado; 

•    memorizar nomes, números, fisionomias, datas, palavras estrangeiras, etc. 

  

O treinamento será realizado no próprio colégio nos seguintes dias e horários e terá duração de doze horas, 

divididas em três momentos de quatro horas cada. 

 

TURMA 01 (Para alunos do turno matutino): Segunda, quarta e quinta-feira, dias 22, 24 e 25 de maio.  

HORÁRIO: 15h às 19h. 

 

TURMA 02 (Para alunos do turno vespertino): Segunda, terça e quarta-feira, dias 22, 23 e 24 de maio.  

HORÁRIO:  07h às 11h. 

 

O valor do investimento do curso é de R$ 298,00 à vista ou parcelado em até quatro parcelas de R$ 79,00 

(4x79,00 = R$ 316,00), no cartão de crédito. 

  

As INSCRIÇÕES devem ser feitas, antecipadamente, nos dias 17, 18 e 19 de maio, na secretaria do Colégio 

Módulo. 

 

 - VAGAS LIMITADAS -  

 

Público Alvo: no Colégio Módulo, estudantes do Ensino Fundamental do 7º ao 9º ano. Para pais e/ou 

responsáveis, estudantes ensino superior e pós-graduação, candidatos que pretendam prestar concursos, 

vestibular, ENEM, ENADE ou exame da ordem, Profissionais liberais e demais interessados. 

 

Certos de contarmos com a participação de todos os interessados, desde já agradecemos a atenção. 

Atenciosamente, 

A DIREÇÃO 

COMUNICADO 


