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Singularianos são destaques
em Olimpíadas Acadêmicas

O

ano de 2018 promete ser bastante agitado para o Colégio
Singular em relação às Olimpíadas Acadêmicas, já que em todos os eventos
está muito bem representado e seus alunos figuram sempre nas primeiras colocações.
Desta vez, as boas notícias vêm com
mais um resultado da OQSP – Olimpíada de
Química de São Paulo, na qual a aluna Yasmin
Gobatti Salemme, da unidade Santo André do
colégio, foi classificada para a fase final, que
acontecerá no dia 9 de junho no Instituto de Química da USP.
Sua redação sobre o tema Biorrefinarias: Conversão de biomassa em produtos químicos está entre as 100 selecionadas e entre as

duas melhores da região do ABC.
Quem também fez bonito durante a
OPF – Olimpíada Paulista de Física 2017 foi o
aluno Caio Augusto da Silva, do Liceu Monteiro
Lobato, que garantiu medalha de bronze na
competição entre 15 mil participantes.

Caio e Yasmin

ESPA promove arrecadação de itens
para animais
Sempre preocupado com o grave problema do abandono de animais nas ruas, o Colégio Singular promove por meio da ESPA –
Equipe Singulariana de
Proteção aos Animais
uma permanente campanha de arrecadação de ração, remédios, vasilhas,
caminhas, cobertas, coleiras, brinquedos, jornais e
material de limpeza.
A ESPA ajuda
abrigos que cuidam dos animais abandonados
para depois inseri-los em um lar por meio das

feiras de adoção; cadastra ONGs, associações e
protetores independentes que desenvolvem essa
atividade para ajudá-los, além de financiar tratamentos e castrações
com dinheiro de doações
e da venda de camisetas.
A ação ocorre durante o ano inteiro e quem
quiser colaborar, pode
deixar sua contribuição
nas caixas de coletas localizadas em todas as unidades do colégio e do cursinho pré-vestibular.
Consulte os endereços no portal do Singular .

Projeto rumo aos
vestibulares

Conteúdos são
reforçados com filmes

Nesta semana, pais e alunos do Ensino
Médio participaram de reuniões com a equipe
do Colégio Singular e Singular Anglo, por meio
do Projeto Rumo aos Vestibulares, que visa preparar, colaborar e aumentar as chances de aprovação nos principais processos seletivos do
país.
O bate-papo forneceu orientações e
informações importantes como, por exemplo,
formas de manter o foco nos estudos, como administrar o tempo, as possibilidades de carreiras
e como sanar possíveis dúvidas na escolha,
além da importância do Enem e como a família
pode ajudar nesse processo pré-vestibular.

Nesta quarta-feira (25) às 14 horas, será a vez da turma da 3ª série do Ensino Médio
manhã do Singular de São Bernardo do Campo
desfrutar do Cine Singular, que exibirá o filme
Laranja Mecânica, seguido de palestra com o
professor Marcus Toledo, que também mediará
uma discussão sobre o tema.
O filme aborda a trama do líder de uma
gangue de delinquentes que cai nas mãos da polícia e, enquanto preso, recebe a opção de participar em um programa que pode reduzir o seu
tempo na cadeia, mas acaba se tornando impotente para lidar com a violência que o cerca.
Já em Santo André, nesse mesmo dia
às 18h30, o filme exibido será A outra história
americana, que contará com debate mediado
pelos professores Fernando Pucharelli e Sandra
Peres.
O filme é um profundo e movimentado
drama sobre as consequências do racismo, à medida que uma família é divida pelo ódio. Uma
análise do extremismo na América, o filme segue a luta de um homem para reformar a si próprio e salvar seu irmão após viver uma vida consumida pela violência e intolerância.

Professores Marcel Xavier, Paulo Roberto De
Francisco, Sônia Moldes e Caio Zampol

Escola recebe
Selo de Solidariedade
O Colégio Singular está sempre engajado em ações sociais que reúnem a família singulariana e despertam nos alunos a importância
de colaborar com a comunidade ao seu redor.
Na última semana, o trabalho da unidade São Bernardo foi reconhecido pela Prefeitura Municipal, por meio do Fundo Social de
Solidariedade, com a entrega do Selo de Solidariedade em razão da sua participação na Campanha do Brinquedo em 2017.

Psicologia e Jornalismo
são temas de palestras
Na segunda-feira (23), estudantes que
ainda estão em dúvida quanto à escolha da carreira poderão esclarecê-las durante as palestras
de orientação profissional, promovida pelo Singular Anglo Vestibulares. A atividade é aberta
para toda comunidade.
Às 16 horas, a unidade São Caetano
sediará bate-papo com Vanessa Vendruscolo
sobre Psicologia. Às 19h30, a unidade São Bernardo receberá Leandro Martins para falar sobre Jornalismo.
A programação e inscrições estão disponíveis no portal do Singular.

Campanha arrecada
itens para idosas
O Singular Social está a todo vapor
com a tradicional Campanha do Dia das Mães,
que está arrecadando itens de higiene pessoal
para as idosas da Instituição Nosso Lar, de Santo
André.
Os interessados em colaborar com a
ação poderão deixar até o dia 10 de maio (quinta-feira) a sua contribuição de sabonete, xampu,
creme dental, hidratante, colônias, entre outros,
em qualquer unidade do colégio ou do cursinho.
Os endereços das unidades podem ser
consultados no portal.

Aulas reforçam área
de exatas
Entre os diferencias do Singular Anglo Vestibulares estão os Cursos de Imersão,
ideal para os estudantes que precisam reforçar determinados conteúdos, os quais são explorados de forma completa em aulas semanais. Nos próximos dias, os temas ministrados serão Sólidos, Tópicos de Física e Matemática Financeira. A programação completa
você encontra no portal do Singular.

