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Equipe de proteção animal
completa 10 anos de atividades

N

este mês, a ESPA – Equipe
Singulariana de Proteção aos
Animais completa 10 anos e
intensifica sua missão de eliminar o grave problema do abandono de animais, além de reforçar a guarda responsável junto à sociedade.
Para o Singular, esse assunto é tão importante que até foi inserido na grade pedagógica da escola. “A proposta é ampliar o conceito
de proteção ambiental, pois acreditamos que somente a partir de uma educação séria será possível, em um futuro próximo, não termos mais
animais abandonados nas ruas. A proteção animal é trabalhada de acordo com a faixa etária e é
um diferencial para os singularianos”, explica a

coordenadora Roseli Denaldi.
A ESPA também participa da Feira de
Adoção junto com a OAB Santo André; promove a tradicional Cãominhada em parceria com a
ACISA; organiza campanhas de arrecadação de
ração, arroz, vasilhas, casinhas, medicamentos
e cobertores encaminhados para ONGs e cuidadores; presta auxílio aos protetores nas castrações e tratamentos veterinários, custeados por
meio da venda de camisetas personalizadas.
Para comemorar o aniversário, as unidades do Singular promoverão várias ações com
os alunos e uma delas é a mostra fotográfica Eu e
meu pet, onde poderão inscrever fotos com seus
pets - cães, gatos, aves e peixes entre outros.

Começa o tradicional
Desafio Singular

Aluna vence Concurso
Internacional de Cartas

Terá início na próxima semana, o tradicional Desafio Singular, um dos eventos mais
esperados pelos alunos do Ensino Fundamental
II e Ensino Médio. Trata-se de uma gincana que
envolve provas esportivas, culturais e sociais
com a finalidade de despertar nos singularianos
a importância da solidariedade e, ao mesmo
tempo, a integração e socialização entre professores e estudantes.
O Desafio Singular tem a duração média de 15 dias e neste ano muitas das atividades
esportivas e culturais estarão relacionadas à Copa do Mundo, além de provas surpresas, show
de talentos e caracterização de personagens,
com participação de professores, e atividades
relacionadas à arrecadação de agasalhos, alimentos, produtos de limpeza e higiene pessoal.

A aluna Lívia Sepe Chiarotto, do 9º
ano do Ensino Fundamental II do Colégio Singular São Caetano, foi a grande vencedora regional da São Paulo Metropolitana na 47ª edição
do Concurso Internacional de Redação de Cartas, promovido pela União Postal Universal
(UPU) e realizado no Brasil pelos Correios.
Neste ano, o tema do concurso foi
Imagine que você é uma carta que viaja no
tempo. Que mensagem você quer deixar para
seus leitores? A principal finalidade do evento é
melhorar a alfabetização por meio da arte epistolar (escrita por carta), além de incentivar as
crianças e adolescentes a expressarem sua criatividade e melhorar seus conhecimentos linguísticos.
Como prêmio, a aluna e a escola receberão certificado e premiação no valor de R$ 2
mil e R$ 2,5 mil, respectivamente.

Abertura do Desafio Singular 2017, na unidade Santo André

Diretor da University of
Missouri faz palestra
No próximo dia 14 de maio (segundafeira) às 19h30, o Singular - por meio do programa High School - promoverá uma palestra
com Ryan Griffin, diretor do Departamento de
Admissões Internacionais da University of
Missouri. O evento é voltado para pais de alunos do Ensino Médio e Fundamental e acontecerá na unidade Santo André.
A palestra abordará os programas, prérequisitos, bolsas de estudo e oportunidades na
University of Missouri tanto para alunos do
High School quanto para os demais interessados. O palestrante também abordará a vida no
campus, a comunidade de Columbia - onde fica
a universidade e abrirá espaço para perguntas.
As inscrições podem ser realizadas por
meio do telefone (11) 4990-2000 ramal 226,
email valquiria.wong@singular.com.br ou pessoalmente na sala do High School.

Professora entra para a
Confederação de Judô
A professora de Judô do Liceu Monteiro Lobato, Ana Carolina Pereira da Silva, acaba
de ser aprovada para compor o quadro de técnicos da CBJ – Confederação Brasileira de
Judô.
Para fazer parte
desta equipe, os profissionais são avaliados e
precisam ser aprovados
em um exame de elevado nível técnico.

Quiz em inglês aborda
futebol
Antenado com os principais assuntos
da atualidade, o Singular Idiomas está sempre
inovando e acaba de preparar um quiz sobre a
Copa do Mundo. São dez questões de múltipla
escolha, em inglês, para os alunos e internautas
testarem seus conhecimentos.
Para participar basta acessar o link
https://goo.gl/forms/f9s7CkURfaq99xG43 .

Carreira médica é tema
de bate-papo
Na próxima quinta-feira (10 de maio)
às 19h30, o Colégio Singular Santo André sediará mais uma palestra de orientação profissional, desta vez a carreira abordada será Medicina,
com Mayla Callegari.
Durante o bate-papo, a médica apresentará os diversos aspectos da profissão, a graduação, os desafios e mercado de trabalho. As
inscrições estão abertas e podem ser realizadas
no portal do Singular, também por não alunos.

Imersão traz
novos cursos
Abertos para alunos e não alunos, os
Cursos de Imersão, ministrados pelo Singular
Anglo, envolverão na próxima semana os temas
de Atualidades: Questão nuclear norte-coreana,
crise migratória, Intervenção federal no Estado
do Rio de Janeiro, Guerra na Síria, O Brasil no
contexto mundial, Sentidos e História da arte.
A programação completa de aulas está
disponível no portal do Singular e mais informações podem ser obtidas por meio dos telefones
4990-4193, 4125-7034 e 4229-6059.

Tricampeão de ioiô faz
apresentação em SCS
No último dia 3 (quinta-feira), o Colégio Singular São Caetano
recebeu o tricampeão brasileiro de ioiô, Luiz Augusto Gonçalves da Silva.
A visita teve a
proposta de mostrar aos
alunos como é divertido
praticar a modalidade. Durante a apresentação ele
executou vários movimentos e exibiu sua técnica.

