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Singular registra 43
aprovações em Medicina

M

uitas universidades ainda
não divulgaram suas listas
de aprovados, mas os alunos do Singular já são destaques em Medicina.
Considerada uma das áreas mais concorridas, o
vestibulando que se prepara aqui possui uma série de recursos pedagógicos que fazem a dife-

rença na hora de prestar o exame.
Até o momento, já foram registradas
43 aprovações em Medicina e estas conquistas
confirmam toda a supremacia do ensino oferecido pelo Singular.
Conheça alguns desses estudantes que
iniciaram 2018 como universitários.

Lisley de Oliveira Vidoti
Anhembi-Morumbi

Luísa Serra Cunha
USCS

Nalim Silva Martins
USCS e Santa Marcelina

Letícia Cappellano
Unicid e USCS

Guilherme Borges Lima
Unipac

Gabriella Marques de Oliveira
USCS

Aluna é 8º colocada
em vestibular

Começa a 2ª fase
da Unicamp

Todos os anos é bastante comum os
singularianos conquistarem vagas nas melhores
universidades do país, além de posições de destaque. Nesta temporada, a lista foi
aberta com a nova universitária
Isabella Silva
Araújo, aprovada
em oitavo lugar
no curso de Engenharia de Alimentos na Faculdade de Tecnologia Termomecânica.

Amanhã, segunda e terça-feira (dias
14, 15 e 16 de janeiro), a equipe de Amarelinhos
do Singular entrará novamente em ação e acompanhará os singularianos aprovados para a segunda fase da Unicamp.
O grupo é formado por professores,
diretores e colaboradores, foi criado para ser
mais um serviço de apoio aos vestibulandos.

Venha para o
Extensivo 2018

Campanha arrecada
material escolar

Para os estudantes que prestarão os
vestibulares de meio e final de ano, o Singular
Anglo já iniciou as matrículas para o curso Extensivo Tradicional e Turmas Medicina 2018,
além das inscrições para o concurso de bolsas,
agendado para a próxima quarta-feira (17) às
16h30 e 19h30, nas unidades do Cursinho, localizadas em Santo André, São Bernardo do Campo e São Caetano do Sul.
O curso com foco em Medicina será
em período integral, com 43 aulas, podendo ser
ampliada em razão dos diferenciais oferecidos,
como Cursos de Imersão, Obras Literárias, aulas de Medicina Aplicada, Projeto de Redação e
muito mais. Também contemplará a intensificação dos simulados envolvendo provas de vestibulares de Medicina e acesso aos plantões de
dúvidas presencial e virtual – chamado Plurall.

Durante todo o ano letivo, o Singular –
por meio do Singular Social - promove campanhas que visam colaborar com a comunidade
onde está inserido e a primeira deste ano é a do
Material Escolar, que segue até o dia 10 de fevereiro (sábado).
Serão arrecadados materiais novos e
usados, em bom estado de uso e conservação, e
todos os itens serão enviados para creches e orfanatos do Grande ABC. As doações podem ser
entregues em qualquer unidade do Colégio ou
Cursinho, cujos endereços podem ser encontrados no portal do Singular.
Na última campanha de Natal, a família singulariana deu um excelente exemplo de
cidadania e arrecadou cerca de 80 panetones,
350 brinquedos e aproximadamente 500 peças
de roupa.

Colégio Singular traz novidade
tecnológica em 2018
Com a finalidade de enriquecer ainda
mais seu projeto educacional, o Colégio Singular passa a oferecer a partir deste ano o Programa Mind Makers, o qual desenvolve o pensamento computacional. Trata-se de uma tecnologia pioneira e exclusiva na região do Grande
ABC.
Com vagas limitadas e classes formadas com até 16 alunos, o Mind Makers é voltado
para estudantes do
2º ao 8º ano do Ensino Fundamental
e seu foco é desenvolver o pensamento computacional. A atividade
será ministrada no
contraturno das
aulas normais e,
posteriormente, introduzida na grade
curricular pedagógica, como já acontece em escolas do
Reino Unido, Finlândia, Canadá, Cingapura,
China e Japão.
O programa desenvolverá um novo
olhar para o raciocínio lógico com uso da eletricidade, mecânica, robótica e dispositivos digitais e a disciplina utilizará o code, que trabalha o

pensamento computacional e o movimento
maker, que traz o aprendizado experimental. A
criatividade, capacidade de resolver problemas
em equipe, autoconfiança e tomada de decisões
são habilidades socioemocionais desenvolvidas
e muito requisitadas no mercado profissional.
O curso contará com material pedagógico, kits eletrônicos e recursos didáticos de
ponta, alinhados aos padrões internacionais,
além de professores capacitados e
treinados pela Mind
Makers.
A adoção
do programa comprova a preocupação do Singular pela busca de inovações na área educacional. A rede foi a
pioneira em trazer
para a Região do
Grande ABC a
Escola da Inteligência, do médico Augusto Cury; a primeira a
introduzir aulas de Mecatrônica na grade curricular do Ensino Fundamental II, além do duplo diploma do Ensino Médio por meio do High
School. Mais informações podem ser obtidas no
portal www.singular.com.br.

