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Simulado aberto do Enem
recebe estudantes e pais

A

manhã (27), o Colégio Singular e Singular Anglo Vestibulares dedicarão o dia às atividades voltadas ao Enem –
Exame Nacional do Ensino Médio.
A partir das 9 horas, terá início nas unidades do Colégio Singular, a Maratona Enem
com o Provão Fundamental e Provão Treineiros, voltados para alunos
dos 8º e 9º anos e das 1ª e
2ª séries do Ensino Médio, respectivamente.
Às 13 horas,
acontecerá o Simulado
Aberto do Enem no Instituto Mauá de Tecnologia, em São Caetano do Sul, dirigido aos estudantes da 3ª série do Ensino Médio e cursinhos.
Para os convidados a avaliação será na versão
compacta, com questões de múltipla escolha,

sem redação. Os singularianos contarão com a
versão completa, com dois dias de prova seguindo o exame oficial. A primeira fase ocorreu no
último domingo (20).
Enquanto os estudantes se dedicam à
prova, seus pais participarão de um bate-papo
com a equipe de coordenadores e diretores do
Singular, que abordará
aspectos dos processos
seletivos, com dicas,
orientações e esclarecimento de dúvidas.
O simulado externo
é apenas mais um dos
serviços oferecidos para
a preparação do vestibulando, pois no portal estão disponibilizados diversos testes online que
envolvem questões dos mais concorridos processos seletivos do país, incluindo alguns específicos da Fuvest e Medicina.

Liceu Monteiro Lobato sedia Feira de
Adoção de Animais
Hoje a partir das 10 horas, acontecerá
no Liceu Monteiro Lobato mais uma edição da
Feira de Adoção Especial de Animais, por meio
da ESPA – Equipe Singulariana de Proteção
Animal, que acaba de completar 10 anos de
existência. A entrada é gratuita, aberta para a comunidade e a escola está localizada na rua Dona
Elisa Fláquer, 167 – Centro – Santo André.
O interessado em levar um pet para casa terá à disposição uma equipe que orientará
quanto à guarda responsável, fornecerá informações jurídicas e acompanhará todo o processo de adoção. Vale lembrar que o candidato precisa ser maior de 18 anos, ter a concordância de
toda a família e levar comprovante de endereço.
O evento também oferecerá atividades
para toda família, como oficinas, venda de camisetas personalizadas da ESPA, roupas e ca-

mas para pets, além de receber doações de ração, cobertores, jornais, vermífugos, potes de
sorvete, xampu, sabonete, material de limpeza e
sacos de lixo, entre outros itens, os quais serão
encaminhados para ONGs e protetores de animais cadastrados.

Teatro Singular estreia
novo espetáculo

Encontro com jornalistas
marca 10 anos da ESPA

O Grupo de Teatro Singular está a todo
vapor com os ensaios do novo espetáculo X – de
outra forma que não com os olhos que estreará
oficialmente na quarta-feira (30 de maio) às 20
horas, no Teatro Municipal de Santo André.
No elenco comandado pelo professor e
coordenador Paulo Gircys estão ex e atuais alunos do Colégio Singular e o enredo traz a violência de gênero, apresentada e vivenciada em
situações públicas e privadas.
De acordo com o coordenador, o Teatro Singular possibilita ao aluno uma vivência
diferenciada da criação artística, estimula sua
consciência e contato corporal, além da consciência crítica.
As produções do grupo são adaptações de diversas modalidades artísticas e levam
ao público uma arte que vai além do senso comum, criando discussões, questionamentos e
polêmicas com muita ousadia.

Para completar as comemorações do
seu 10º aniversário, a ESPA – Equipe Singulariana de Proteção aos Animais promoveu na
quarta-feira (23) uma coletiva de imprensa para
apresentar uma prestação de contas do período.
Os jornalistas presentes conheceram o
trabalho dos voluntários, as razões que levaram
o Singular a inserir o programa na grade pedagógica e os planos futuros, além de alguns números que marcaram o período como a adoção
de aproximadamente 3 mil animais, 20 cirurgias
anuais e doação de cerca de 30 toneladas de
ração nesses 10 anos.

Plantões de orientação
Feira do Livro
A leitura é determinante para ampliar
os conhecimentos e abrir novas portas para a
cultura. Com base nessa afirmação e para incentivar a prática entre os alunos, o Singular promoverá nos dias 29 e 30 de maio (terça e quartafeira) uma feira de livros no Colégio Singular
São Bernardo, voltada para os alunos do Ensino
Fundamental I e II.

Reencontro de ex-alunos

Periodicamente, o Singular promove
os Plantões S.O.V. (Serviço de Orientação para
os Vestibulares), comandados por uma equipe
de professores e coordenadores. Durante a atividade, os alunos podem esclarecer dúvidas
quanto à escolha da carreira, faculdade, datas de
inscrição e de provas, além do número de candidatos por vaga.
A última rodada deste semestre iniciará na terça-feira (29) com os alunos da manhã, tarde e noite do Colégio Singular Santo André e, no dia seguinte (30), os alunos de São Bernardo do colégio manhã e cursinho manhã e tarde participarão da atividade.

A fim de comemorar 30 anos de formatura, um grupo de singularianos da turma de
1988 do Colégio Singular Santo André promoverá no local um reencontro hoje, a partir das 12
horas.
São esperados cerca de 100 convidados, incluindo professores e diretores, e além
das boas lembranças e um cardápio caprichado
à base de churrasco, o evento reunirá também os
músicos da época que se encarregarão do som.

Imersão aprofunda temas
O Singular entende que determinados
assuntos abordados no vestibular são bastante
complexos e que muitas vezes precisam de um
aprofundamento maior e por isso, ministra semanalmente os Cursos de Imersão.

As aulas são abertas para alunos e não
alunos e na próxima semana os temas abordados
serão Tópicos de História e Cálculo estequiométrico. Mais informações estão disponíveis no
portal do Singular.

