Coleção Mega Play Box ajuda a romper as
barreiras para a universidade e o bom emprego
Por um preço acessível, material em vídeos e apostilas possibilita estudos em
alto nível para quem quer vencer a concorrência do mercado de trabalho, mas
tem tempo reduzido para os estudos
Uma das grandes dificuldades de grande parte da população, principalmente
os jovens, é conciliar a necessidade de trabalhar desde cedo com a de se
preparar adequadamente para buscar um melhor padrão de vida. Por isso, os
cursos feitos sem a necessidade de presença nas salas de aulas tornaram-se
uma forma de democratizar o acesso aos estudos para alunos de diferentes
idades e classes sociais. Trata-se hoje de uma ferramenta fundamental para o
futuro da Educação no Brasil.
A eficiência deste método de ensino consiste na possibilidade de o
aprendizado ser feito sem a necessidade de sair de casa e com o conforto de o
próprio aluno organizar sua grade de estudos de acordo com os seus afazeres
do dia-a-dia.
O mercado de trabalho exige cada vez mais profissionais com excelente base
de estudos, que os tornem competitivos em um mundo moderno e globalizado.
E nem sempre é possível ter o tempo e o acesso necessários para se
frequentar bons cursos. Por isso, a TSP Editorial desenvolveu o Mega Play
Box, uma ferramenta que garante o preparo adequado para que o interessado
estabeleça sua própria rotina, ocupando todos os momentos disponíveis para
estudar.
É um conjunto de 79 vídeo-aulas e 30 apostilas, com 4.364 páginas, de cursos
completos de Ensino Médio, do Novo Enem, Inglês, Espanhol, Matemática
Elementar, Português Elementar e Nova Ortografia. Com o uso de um
computador -não é necessário ter acesso à internet-, os interessados terão
acesso a 3.160 minutos de aulas.

É um programa completo de estudo que dá o suporte ideal para se vencer
desafios como conclusão do Ensino Médio, concursos públicos, ingresso na
faculdade, domínio de língua estrangeira, entre outros. Enfim, uma porta aberta
para a melhoria de vida, com grandes possibilidades de melhores trabalhos e
remuneração.
	
  

