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No inverno, animais precisam
de cuidados redobrados
Ao contrário do que muita gente pensa, os animais também sentem frio e sofrem
com os incômodos das mudanças bruscas de
temperatura. Por isso, a ESPA – Equipe Singulariana de Proteção aos Animais alerta para alguns cuidados que devemos ter durante esse
período.
As gripes e resfriados podem atingir
cães e gatos, mas já é possível encontrar vacinas
para protegê-los dos desconfortos e complicações que as doenças respiratórias podem causar.
O mal mais comum que atinge os gatos
é a rinotraqueíte e calicivirose, vírus que causam tosse, secreção nasal e sinusite, podendo
evoluir para conjuntivite e pneumonia. Já os
cães podem ser atingidos pela gripe causada pelo vírus Influenza e pela bactéria Bordelella,
que provoca tosse intensa, podendo evoluir para uma pneumonia.
A melhor forma de prevenir essas
doenças nos pets é protegê-los do vento e umidade, já os animais idosos precisam de cuidados
redobrados. É importante evitar a sua exposição
em ambientes externos sem a proteção de um

abrigo seco e a casinha deve ficar em um local
que não receba vento e nem chuva. A alimentação é outro fator importante para que o animal
tenha melhores condições de equilibrar a temperatura interna corporal.
Cãopanha de Inverno - Para ajudar
os animais que não têm um lar, a ESPA e a
OAB/Santo André estão promovendo a Cãopanha de Inverno para arrecadar cobertores,
jornais, papelão, lonas, casinhas e roupas. As
doações podem ser entregues em uma das unidades do Colégio ou Cursinho, cujos endereços
estão disponíveis no portal ou na instituição
jurídica (avenida Portugal, 233 – Centro).

Singular Idiomas recebe
editores de Cambridge

Concurso de bolsas
para o ENEM MAIS

Recentemente, as coordenadoras do
Singular Idiomas receberam os editores ingleses e representantes da Cambridge Brasil para
uma reunião pedagógica.
Durante o encontro, foram apresentadas sugestões para a nova edição dos livros
Think, da Cambridge University Press – utilizados pelos alunos do Ensino Fundamental II ao
Ensino Médio, que participam do curso - como
conteúdo, formatação e outros aspectos.
Segundo a coordenadora Maria Beatriz Affonso, esse trabalho é realizado em vários
países, já que é o mesmo material utilizado internacionalmente. “Esta visita reflete o reconhecimento da editora no trabalho desenvolvido pelo Singular Idiomas, que oferece um curso
diferenciado para seus alunos e os prepara para
os exames de Cambridge”, explica.

Para quem pretende garantir uma vaga
na universidade, o segundo semestre é decisivo
em termos de preparação e para oferecer um
curso diferenciado, o Singular iniciará em agosto o curso ENEM MAIS.
Com foco no Exame Nacional do Ensino Médio e nos vestibulares, o novo curso está
com inscrições abertas e, inclusive, para o concurso de bolsas, que acontecerá no dia 4 de julho
(quarta-feira) às 16h30 e 19h30 nas unidades do
Cursinho.
As inscrições são gratuitas e podem ser
feitas por meio do portal www.singular.com.br .

Estudantes participam
de Olimpíada
Por mais um ano, os alunos do Colégio Singular destacam-se nas olimpíadas
acadêmicas e hoje um grupo de alunos marca
presença na segunda fase da OBC - Olimpíada
Brasileira de Ciência, que acontece na sede
da Vila Mariana, em São Paulo.
Os ótimos resultados são frutos de
uma série de incentivos oferecidos pelo Singular para que possam aprimorar as habilidades e participar de competições estaduais, nacionais e internacionais.

Alunos do High School
participam de imersão
Os alunos do Singular matriculados no
programa High School - ministrado em parceria
com a University of Missouri para o duplo diploma - participaram de uma aula diferente que
teve como palco o restaurante Outback.
O foco do passeio foi colocar em prática o idioma inglês durante visita ao local.

Hoje tem Sexta Aula
Hoje a partir das 22 horas, o Singular
Anglo promoverá a festa Sexta Aula no Espaço
Loop, em Santo André (rua das Figueiras, 1382
– Bairro Jardim). Entre as atrações programadas
está a apresentação da banda Aula Extra e
presença dos DJ´s professores Caio Zampol e
Marcel Xavier de Souza, além de Patrick e Léo
Vilela.
Os ingressos estão à venda nas unidades do Colégio e Cursinho e mais informações
pelo telefone 4990-2000.

