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ENEM MAIS é o novo curso
preparatório do Singular

A

tualmente, o Enem – Exame
Nacional do Ensino Médio
tem sido a porta de entrada
para as grandes universidades
públicas, por meio do SiSU e Prouni, e por conta
de sua importância, neste ano foram inscritos
mais de 5,5 milhões de estudantes para a prova oficial,
agendada para os dias 4 e 11
de novembro.
A fim de preparar
ainda mais os vestibulandos,
o Singular Anglo acaba de
lançar o novo curso preparatório ENEM MAIS, que chega com uma proposta inédita
no ABC e será ministrado entre 13 de agosto e 10 de novembro nos períodos da tarde
e noite nas unidades do Cursinho Santo André e São Bernardo e somente à tarde em São Caetano. Também contemplará uma série de diferenciais,
como aulas de Inglês, simulados completos do
Enem, com redações corrigidas; simulado compacto; Projeto de Redação, com laboratórios direcionados; plantão de dúvidas presencial, de

segunda a sábado e acesso à plataforma Plural,
ferramenta de plantão de dúvidas virtual.
Segundo Caio Zampol, supervisor de
Vestibulares, os benefícios serão estendidos
após o exame oficial e o estudante matriculado
no novo curso poderá contratar, por um valor
promocional, o pacote de revisão para as primeiras e segundas fases dos grandes
vestibulares de São Paulo.
“As aulas serão ministradas
entre 12 de novembro de
2018 e janeiro de 2019 e este
pacote de revisão também
poderá ser contratado pelos
demais alunos”, acrescenta o
supervisor.
O novo curso já está com matrículas abertas e,
também com inscrições, para o concurso de bolsas, que
será aplicado no dia 6 de junho (quarta-feira) às
16h30 e 19h30, nas três unidades do cursinho.
Os descontos na anuidade serão proporcionais
ao desempenho de cada candidato e as inscrições podem ser realizadas por meio do portal
www.singular.com.br.

Alunos arrecadam cerca de 8 toneladas de roupas
Desde o início do mês de maio, as unidades do Colégio Singular estiveram envolvidas com o Desafio Singular – tradicional gincana sociocultural e esportiva - que reúne alunos do
Ensino Fundamental II ao
Médio, além de toda comunidade escolar.
Neste ano, a gincana chegou a 15ª edição
e bateu recorde de arrecadação com 8,1 toneladas de roupas; 7,2 toneladas de alimentos; 426 litros de leite; 2,3 toneladas
de ração animal e 4,8 mil itens de higiene e limpeza. Com exceção da ração, que foi enviada
para protetores cadastrados, os demais itens fo-

ram encaminhados para entidades beneficentes
da região do Grande ABC.
Campanha do Agasalho – Todas as
unidades do Singular
continuam recebendo
doação de agasalhos, calçados e cobertores usados em bom estado de
conservação para a sua
campanha anual de inverno, que beneficiará
também o Fundo Social
de Solidariedade de Santo André. As doações podem ser entreguem em
uma das unidades do colégio ou cursinho, cujos
endereços estão disponíveis no portal do Singular ( www.singular.com.br ).

Exame de Cambridge é
apresentado aos pais

Relações internacionais
é tema de palestra

Na última semana, o Singular Júnior,
por meio do Singular Idiomas, promoveu uma
palestra para pais e alunos sobre os Exames de
Cambridge, com Mari Correa, representante do
Platinun Centre BR096 Cambridge Assessment
English.
A palestrante apresentou os vários tipos de exames, a importância dos certificados
nos meios acadêmicos e profissionais e qual a
melhor idade para começar a prestá-los. O Singular Idiomas é polo examinador dos Exames
de Cambridge e anualmente aplica a prova para
os seus alunos, os quais registram excelentes índices de aprovação.

Está a todo vapor o ciclo de palestras
de orientação profissional do Singular Anglo
Vestibulares. Nesta segunda-feira (4) às 17 horas, o professor Jeroen Klink falará sobre Relações Internacionais, na unidade São Caetano. A
programação completa das próximas palestras e
inscrições estão disponíveis no portal Singular.

Bailarianas conquistam
prêmio em Festival
As alunas do grupo de dança do
Colégio Singular São Caetano participaram do
tradicional Festival de Dança - Céu Meninos e
como não poderia ser diferente, as singularianas
deram um show e garantiram o primeiro lugar
com o Grupo Amador e Infantil e a terceira colocação com o Juvenil.

Escola da Inteligência
reúne líderes
O programa Escola da Inteligência, do
escritor e médico Augusto Cury, realizou recentemente mais um Encontro de Líderes, que visa
reunir os líderes de todas as escolas parceiras do
programa para apresentar o balanço de 2017 e
as novidades do ano em exercício.
Cerca de 700 educadores participaram
do evento e puderam na ocasião ampliar o conhecimento sobre gestão inteligente, comportamento socioemocional para a melhoria de relacionamentos na escola e marketing educacional. Entre os presentes, que também assistiram à
palestra de Augusto Cury, sua filha Camila e do
educador Waldez Luiz Ludwing, estavam as
coordenadoras Elizama Zamborlini, Daniela
Cuqui e a supervisora Sandra Lara.

Professora Beatriz Vassoler com o grupo Infantil

Singular Play TV celebra
10 anos de ESPA
As comemorações dos 10 anos da
ESPA – Equipe Singulariana de Proteção aos
Animais ganhou uma programação especial no
canal Singular Play TV, que pode ser acessado
por meio do portal do Singular.
Nele, você encontra os vídeos Animais
de raça e doenças mais comuns, Castração,
Vermifugação e vacinação, Diferença entre animais de raça e sem raça definida e A humanidade e os animais ao longo do tempo.

Roseli Denaldi apresenta a série

