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Singular e OAB lançam
campanha para animais

C

omo forma de oferecer maior
bem-estar aos animais que não
têm um lar para se abrigarem
das baixas temperaturas, a ESPA - Equipe Singulariana de Proteção aos Animais e a OAB-SP/
Seccional Santo André mais uma vez uniram
forças e lançaram, no último dia 13 (quarta-feira), a Cãopanha de Inverno, que contou com a
presença de advogados e representantes do Colégio Singular.
O lançamento foi marcado pela palestra Animais em condomínio, ministrada pelo advogado Cristiano De Souza Oliveira, o qual
abordou as questões que envolvem a sociabilidade entre animais e pessoas em determinados
espaços, incluindo aqueles prédios que possuem espaço exclusivo para pets, além do respeito que deve haver entre os moradores com ou
sem animais.
A campanha arrecadará cobertores,
mantas, agasalhos, lonas, papelão, jornal e casinhas e as doações poderão ser entregues diretamente na OAB Santo André ou em uma das unidades do Colégio Singular ou do Cursinho, cu-

jos endereços estão disponíveis no portal do
Singular ( www.singular.com.br ).
Feira de Adoção de Animais - Ainda
em parceria com a OAB, a ESPA promove hoje,
a partir das 9 horas, mais uma edição da Feira de
Adoção Animal no estacionamento da instituição (avenida Portugal, 233 – Centro), com entrada gratuita. Na última edição do evento realizada em 19 de maio, oito animais ganharam um
lar, sendo cinco cães e três gatos.

Projeto Copa do Mundo

ENEM MAIS promove
concurso de bolsas

Recentemente, os alunos do Ensino
Fundamental II do Singular São Caetano apresentaram para os pais e familiares o projeto Copa do Mundo 2018.
As turmas desenvolveram trabalhos
multidisciplinares que abordaram a história das
copas e fatos marcantes dos anos em que o Brasil foi campeão. Entre as atividades estavam
bandeiras estilizadas e brasões dos times; ângulos que o corpo humano tem a cada movimento
no futebol; curiosidades sobre a Rússia; a comunicação em inglês em um país diferente; os
símbolos nacionais e painéis sobre a Copa de
2014, sediada no Brasil.
Também não faltou descontração e as
famílias se divertiram com jogos de futebol de
botão, de tabuleiro, tênis de mesa, trocaram figurinhas, momento esportivo e apresentação da
banda School Music Rock.

Simone Resende, Andréa Tartuce, Egidio Blumetti,
Raika Tkatschuk e Cristiano De Souza Oliveira

O Singular Anglo realizará na próxima
quarta-feira (20) às 16h30 e 19h30, um concurso de bolsas para o novo curso ENEM MAIS, nas
suas unidades de Santo André, São Bernardo do
Campo e São Caetano do Sul. As inscrições são
gratuitas e já podem ser realizadas por meio do
portal do Singular.
O novo curso terá início no mês de
agosto e traz uma série de diferenciais que visam preparar o estudante para as provas do
Enem, como aulas de Inglês, simulados completos e com redações corrigidas; simulado compacto; Projeto de Redação, com laboratórios direcionados; plantão de dúvidas presencial, de
segunda a sábado e acesso à plataforma Plural,
moderna ferramenta de plantão de dúvidas
virtual.
Outro benefício refere-se às revisões
para as primeiras e segundas fases dos grandes
vestibulares de São Paulo, que serão ministradas logo após a realização do Enem e estendidas
até janeiro de 2019. Este pacote poderá ser contratado também por alunos de outras redes de
ensino.

Coordenador de esportes
recebe homenagem
A Câmara Municipal de Santo André
promove com frequência homenagens a diversas comunidades e personalidades e a mais recente foi direcionada aos imigrantes e descendentes italianos, os quais
receberam condecorações pelas contribuições
à cidade.
Entre os homenageados estava o coordenador de Esportes e
professor de Educação
Física do Colégio Singular Santo André Décio
Cattaruzzi, que fez parte
da Seleção Olímpica de
Voleibol de 1972.

Hoje tem Olimpíada
Paulista de Física
As provas das Olimpíadas Acadêmicas estão sempre movimentando os singularianos, que se envolvem e dão um show em diversas modalidades. Hoje às 10 horas, os estudantes do Singular participam da primeira fase da
Olimpíada Paulista de Física (OPF), em São
Bernardo do Campo.
O evento conta com a organização da
Associação Paulista de Professores de Física
(APROFI) e visa estimular o ensino, o estudo e
a pesquisa da Física; divulgar e valorizar a profissão do físico e do professor; aprofundar a relação entre o ensino fundamental, médio e superior e identificar estudantes interessados no
aprimoramento contínuo na área.

Festival de Dança
celebra fim do semestre
O Colégio Singular São Caetano promoverá nesta terça-feira (19) às 20 horas, o Festival Interno de Dança, no Teatro Santos Dumont, em São Caetano do Sul (avenida Goiás,
1111 - Bairro Santa Maria).
Participarão do evento cerca de 120
alunos do Ensino Fundamental I ao Ensino Médio e o foco da atividade é celebrar o término do
semestre e apresentar aos convidados tudo o que
foi aprendido na modalidade.
De acordo com a professora Joyce
Zanluch, todas as coreografias foram desenvolvidas pelos próprios alunos. “A proposta é trabalhar a criatividade dos estudantes, mas sempre com a direção final dos professores”.

Temas de vestibulares
têm abordagem completa
Os Cursos de Imersão do Singular Anglo envolvem uma extensa programação e praticamente todas as matérias solicitadas nos processos seletivos. E como são ministrados em
módulos, é um ótimo recurso para os alunos relembrarem ou aprofundarem alguns assuntos.
Na próxima semana, os temas ministrados serão Física Moderna, Revolução Francesa e Evolução política e jurídica do Brasil. O
programa completo está disponível no portal do
Singular.

