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Amanhã tem 7ª Cãominhada
de Santo André

A

partir das 9 horas acontecerá a
7ª Cãominhada de Santo André, que conta com a organização do Singular, por meio da ESPA – Equipe
Singulariana de Proteção aos Animais, e do
Projeto Empreender –
Núcleo de Pet Shop da
ACISA – Associação
Comercial e Industrial
de Santo André.
A atividade
será no estacionamento
do Paço Municipal e
estão programadas
inúmeras atrações, como caminhada de animais, fotografia com cães, pesagem e orientação veterinária, maquiagem infantil, esculturas
com bexiga, Agility e Show com Patas, apresen-

tação de cães policiais da Defesa Civil de Osasco, Guarda Municipal de Diadema e São Caetano, vacinação contra raiva, espaço com animais
para adoção e informações sobre posse responsável.
Terá também a presença da ex-BBB Vanessa Mesquita; dos
falcoeiros Diego Bitener e Adriano Segalla;
do biólogo Sérgio
Rangel; ONG Hopet;
funkeira Angel K e
Evandro Banzato, participante do programa
O Aprendiz.
A entrada é gratuita,
mas quem quiser colaborar poderá doar um
quilo de ração que será revertida para ONGs de
proteção animal de Santo André.

Amarelinhos entram em cena no vestibular da Unesp
Acontece amanhã às 13 horas, o vestibular da Unesp - Universidade Estadual Paulista e com ele o início dos exames das principais
universidades do País.
Os momentos que antecedem as provas são de ansiedade e nervosismo, mas os alunos do Singular contam com a Equipe dos Amarelinhos, que por mais um ano estará nos locais
de exame levando tranquilidade e apoio aos
vestibulandos. A Equipe é composta por professores, coordenadores, diretores e funcionários
do Singular.
Durante o mês de novembro, os Amarelinhos também estarão nas primeiras fases da
Unicamp dia 23/11 e Fuvest dia 30/11.
Exame – Para os alunos que farão o

vestibular da Unesp, vale lembrar que a prova
contará com 90 questões tipo teste, divididas
nas áreas de Ciências da Natureza e Matemática; Ciências Humanas e Linguagens e códigos.
Outra sugestão é conferir o vídeo informativo
no portal do Singular com as dicas dos coordenadores Claudio Ferreira e Anderson Gisoldi.

Vem aí a Sexta Aula –
Glow Party

Extensivo 2015 promove
concurso de bolsas

O Singular promoverá no próximo dia 19 de novembro (quarta-feira) a
partir das 22 horas, mais uma edição da
tradicional e badalada festa Sexta Aula –
Glow Party. O palco do evento será o Anexo Brasa, em São Bernardo (rua Vicente
de Carvalho, 197).
A festa será regada a muita música e diversão com a banda dos professores
Os Metonímicos, do DJ Gabriel, além dos
DJ´s professores Caio Zampol e Marcel
Xavier de Souza, que também confirmaram presença e o comando das pickups.
Os ingressos antecipados estão à
venda nas secretarias das unidades do Colégio Singular e Singular-Anglo. Mais informações pelos telefones (11) 4990-4193 /
4125-7034 / 4229-6059.

Livro de Augusto Cury
terá lançamento no ABC
Nesta quarta-feira (19 de novembro)
às 20 horas, o Colégio Singular promoverá a palestra Mentes Brilhantes – Os Jovens do Futuro,
ministrada pelo escritor Augusto Cury, no restaurante São Judas Tadeu, em São Bernardo do
Campo (avenida Maria Servidei Demarchi,
1749). As inscrições
ainda podem ser feitas
no portal do Singular e
as vagas são limitadas.
O evento marcará o lançamento do livro Petrus Logus – O
guardião do tempo, uma
obra que estimula a inteligência e a capacidade
de preservar os recursos
naturais e emocionais.

Futebons e Futeboas
A galera do Colégio Singular São Bernardo participará na próxima quarta-feira (19 de
novembro) do tradicional Futebons & Futeboas, no Top Spin & Big Ball, em São Bernardo.
O campeonato consiste em um torneio interclasses de futebol society, voltado para o Ensino
Fundamental II e Médio.

Campanha solidária
Está a todo vapor a Campanha de Natal do Singular. Até o dia 15 de dezembro as
unidades arrecadarão brinquedos (novos e seminovos em bom estado de uso e conservação)
e panetones. Confira os endereços no portal
www.singular.com.br .
l

Os estudantes que pretendem participar da próxima maratona de vestibulares precisam saber que o processo de preparação é um
trabalho longo, repleto de detalhes e exige
muita dedicação. Por isso, contar com o apoio
de uma equipe especializada ajudará a sanar dúvidas e contribuirá com dicas importantes.
Portanto, para quem não quer mais
perder tempo, o Extensivo 2015 do SingularAnglo já está com matriculas abertas e além de
contar com o melhor curso preparatório, os estudantes ainda têm a chance de conseguir bons
descontos na mensalidade, por meio do concurso de bolsas, que acontecerá nesta quartafeira (19 de novembro) às 19h30, simultaneamente nas três unidades. As inscrições podem
ser realizadas por meio do portal do Singular .

Aluna cria loja virtual
As unidades do Singular estão cheias
de destaques. Mas, desta vez a novidade fica por
conta da pequena Renata Barrios, da unidade
São Caetano, que apesar de ter apenas seis anos
já possui uma visão empreendedora e, com o
apoio dos pais, criou uma loja virtual.
A singulariana desenha desde os dois
anos de idade e após alguns de seus desenhos
ganharem prêmios na escola, decidiu compartilhar sua arte e ganhar dinheiro. Hoje, ela disponibiliza quase 30 desenhos diferentes.
Com preço simbólico de dois reais, a
mãe cuida do negócio, mas sempre com Renata
ao lado. A ideia é
que o dinheiro arrecadado vá para
a poupança e seja
utilizado para os
seus estudos no
futuro.

Integração ExpoInfo
Recentemente a turma do último ano
do curso Técnico em Informática do Colégio
Singular participou da integração ExpoInfo.
Os alunos apresentaram seus trabalhos
de conclusão de curso para os colegas do segundo ano do mesmo curso técnico, os quais receberam dicas sobre como gerenciar seus projetos, como evitar problemas no percurso e como
ter sucesso no desenvolvimento de seus trabalhos acadêmicos. O evento ocorre antes da apresentação do trabalho à banca de professores e
visa diminuir o estresse e a ansiedade.

