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Singular abre temporada
das Festas Juninas

C

hegou o mês de junho e com
ele as tradicionais Festas Juninas. Todos os anos, as unidades do Singular celebram o evento, que neste
ano também será estendido para as unidades do
Singular Anglo Vestibulares.
Além das comemorações típicas, os
festejos visam reforçar os conteúdos vistos em
sala de aula e colaborar para a formação completa do estudante, reforçando as raízes culturais e o folclore nacional. Hoje, algumas unidades do Singular proporcionarão aos seus alunos,
familiares e convidados um evento de muita
descontração e com várias atrações típicas, como barracas de brincadeiras, comidas e danças.
O arraial do Singular São Bernardo e

do Singular Nova Petrópolis terá início a partir
das 9 horas e acontecerá no Esporte Clube Santo
André. A partir das 10 horas, também acontecerá o arraial do Singular Júnior nas dependências
do Colégio Singular Santo André. Em São Caetano, a festança terá início a partir das 10 horas
na própria unidade.
Já as unidades do Singular Anglo promoverão suas festas juninas durante a semana,
dia 11 (segunda-feira) na unidade São Bernardo
e dia 15 (sexta-feira) em Santo André e São
Caetano.
Dia 23 de junho (sábado) a partir das
10 horas, será a vez do Liceu Monteiro Lobato
realizar seu arraial nas dependências, do Colégio Singular Santo André.

ESPA e OAB lançam
Cãopanha de Inverno

Mulher é tema do
Recicla Fashion

Assim como os seres humanos, os animais também reagem às mudanças de temperatura, principalmente agora no inverno. Por isso,
a ESPA – Equipe Singulariana de Proteção aos
Animais e a OAB-SP/ Seccional Santo André
lançarão nesta quarta-feira (13) às 19 horas, a
Cãopanha de Inverno, na sede da instituição jurídica (avenida Portugal, 233 – Centro).
Para marcar o lançamento da ação, o
advogado Cristiano De Souza Oliveira, ministrará a palestra Animais em condomínio.
A campanha visa colaborar com os
animais que não tem um lar e arrecadará cobertores, mantas, agasalhos, lonas, papelão, jornal
e casinhas. As doações podem ser entregues na
OAB, em uma das unidades do Colégio ou Cursinho, os endereços estão disponíveis no portal.

Com a finalidade de motivar e despertar a conscientização para os temas ambientais
atuais, as turmas no Ensino Médio noturno do
Singular Santo André promoverão na próxima
quinta-feira (14 de junho) às 20 horas, mais uma
edição do tradicional Recicla Fashion.
Neste ano, o tema será A história pelas
mulheres e contará com desfiles de roupas confeccionadas por eles, tendo como matéria-prima
material reciclado e muita criatividade.

Engenheiro e veterinários
abordam carreiras
Na próxima semana, os estudantes que
ainda têm dúvidas quanto à escolha da profissão
poderão esclarecê-las durante as Palestras de
Orientação Profissional, que ocorrem semanalmente e abordam diversas áreas.
Dia 11 (segunda-feira) às 19h30, Engenharia será a profissão abordada por Norberto Padovanni no Colégio Singular Santo André. Nesse mesmo dia às 16 horas, no Singular
Anglo São Caetano, Bruno Sanserino falará
sobre Medicina Veterinária e, no dia 12 (terçafeira) às 19h30, a veterinária Ana Lúcia Meira
também abordará a profissão na unidade Santo
André do colégio.

Temas de vestibulares são
aprofundados em cursos
As aulas dos Cursos de Imersão estarão em alta na próxima semana e os assuntos
que estarão em pauta são República populista,
Trigonometria – soma de arcos, arco duplo e
equações, Geometria analítica – retas e circunferências.
A programação completa está disponível no portal www.singular.com.br e as aulas
são abertas para alunos e não alunos.

Torneios de Futsal
agitam semana
Muito esperado pelos alunos, o Torneio Interno de Futsal, realizado pelo Colégio
Singular Santo André, balançará as redes e
animará a torcida a partir desta segunda-feira
(11) e seguirá até o dia 21 de junho (quintafeira).
No dia 15 de junho
(sexta-feira) às 13 horas, será
a vez das alunas mostrarem
que também entendem de
bola durante o Futeboas. Ambos os eventos acontecerão
no ginásio poliesportivo da unidade.

Aluna participa de
olimpíada acadêmica
O Colégio Singular é sempre uma referência quando o assunto é Olimpíada Acadêmica e está muito bem representado nas competições. Hoje, a aluna Yasmim Salemme participa da fase final da Olimpíada Paulista de Química (OPQ), no Instituto de Química da
USP.
A estudante
foi classificada para essa fase a partir da redação sobre o tema Biorrefinarias: Conversão
de biomassa em produtos químicos, que ficou
entre as 100 selecionadas no Brasil e entre as
duas do ABC.

Serviço de orientação
para os vestibulares
Periodicamente, o Colégio Singular
promove os Plantões S.O.V. (Serviço de Orientação para os Vestibulares), comandados por
uma equipe de professores e coordenadores. Na
ocasião, os alunos podem esclarecer dúvidas
quanto à escolha da carreira, faculdade, datas de
inscrição e até número de candidatos por vaga.
No dia 11 (segunda-feira), a atividade
será realizada com os alunos do período noturno
do Colégio Singular e, no dia seguinte, será voltada aos estudantes dos períodos manhã e tarde.

Estudantes enriquecem
aprendizado com filmes
Para despertar nos estudantes novos
olhares para assuntos abordados em sala de aula, além de oferecer diferentes formas de estudar e aprender, o Singular utiliza vários recursos, como por exemplo, os filmes.
No próximo dia 13 (quarta-feira) às 14
horas, o Colégio Singular São Bernardo exibirá
o filme Estrelas além do tempo, que faz parte do
projeto Cine Singular e será seguido por debate
com o professor Marcus Toledo (História).
Já no dia 15 (sexta-feira) às 18 horas,
os alunos do Singular Anglo Santo André assistirão ao filme Aquarius, por meio do programa
Cultura no vestibular, com a professora Natália
Sanches (Redação).

