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Vestibulando precisa dosar
estudo e descanso nas férias

N

este ano, parte das férias de julho será diferente em razão
dos jogos da Copa do Mundo,
mas para quem é vestibulando,
este período é importante para repor energias e descansar a mente
sem esquecer dos estudos para
não perder os resultados obtidos
até agora. Tente conciliar as tarefas e descanso.
De acordo com o diretor
de vestibulares Paulo Roberto De
Francisco, os estudos precisam
estar entre as atividades diárias,
cerca de três a quatro horas e o
restante do tempo ser usado para
relaxar. “Descansar ajudará bastante, uma vez

que o período entre agosto e janeiro será intenso
e repleto de expectativas. A recomendação é adotar um ritmo
mais tranquilo, mas seguir com
exercícios e leituras, além dos resumos das matérias”, orienta.
Outra boa pedida é colocar
em dia as tarefas atrasadas, ler
obras literárias, refazer exercícios e assistir a filmes que retratam fatos históricos, que auxiliam na compreensão de conceitos abordados em sala de aula.
Organizar a agenda é outra
grande sacada, já que o Singular
Anglo promove, no segundo semestre, uma grande variedade de
atividades, inclusive simulados abertos.

Singular Anglo prepara para o
Enem e principais universidades
Oferecer a melhor preparação para o
Exame Nacional do Ensino Médio e principais
vestibulares é a proposta do novo curso ENEM
MAIS, que também está com inscrições abertas
para o concurso de bolsas. A atividade acontecerá nas unidades do Cursinho de Santo André,
São Bernardo do Campo e São Caetano do Sul
na próxima quarta-feira (11) às 16h30 e 19h30 e
o desconto será de acordo com o desempenho na
avaliação.
O curso disponibiliza uma série de diferenciais como simulados completos do Enem,
aulas de Inglês, com redações corrigidas; simulado compacto; Projeto de Redação, com laboratórios direcionados; plantão de dúvidas pre-

sencial, de segunda a sábado e acesso à plataforma Plural, ferramenta de plantão de dúvidas
virtual.
As inscrições podem ser realizadas por
meio do portal www.singular.com.br .

Período integral
oferece diversão

Excelência no ensino
de idiomas

Para proporcionar tranquilidade e comodidade aos pais que precisam deixar seus filhos na escola durante as férias, as unidades do
Singular São Bernardo, São Caetano, Júnior e
Liceu Monteiro Lobato abrem suas portas para
receber a garotada do período integral.
A temporada contará com uma grade
de atividades que promoverá aprendizado, integração e muita diversão para as crianças e entre
as ações estão artesanatos, cine pipoca, culinárias, desfiles, gincanas, jogos, esportes, brincadeiras, passeios e muito mais.

A partir de uma metodologia inovadora, o Singular Idiomas oferece cursos de inglês
focados para o aprendizado completo do idioma, onde o aluno é direcionado a pensar e vivenciar a língua de forma completa, permitindo que
a conversação e a escrita sejam articuladas naturalmente. Quem procura por um curso com estas características não pode mais perder tempo,
pois as matrículas para o segundo semestre já
estão abertas.
O curso dispõe de cursos específicos
para cada faixa etária, atividades diversificadas
que envolvem palestras e visitas monitoradas,
além da preparação dos alunos para os Exames
de Cambridge, nas modalidades KET (Key
English Test), PET (Preliminary English Test) e
FCE (First Certificate in English), da Universidade de Cambridge.
Mais informações podem ser obtidas
nas salas de atendimento das unidades, cujos
endereços e telefones estão disponíveis no portal do Singular.

Japão foi destino de
viagem educacional
O diretor do Colégio Singular São
Caetano, Antônio Marchesan, retornou recentemente de uma viagem educacional que teve como destino o Japão e foi organizada pelo Sindicato das Escolas Particulares do Estado de São
Paulo.
A principal finalidade da viagem foi
buscar novidades pedagógicas e tecnológicas,
já que o Japão se destaca como uma nação em
constante inovação. “A tradição e a modernidade constituem o verdadeiro retrato do País e sua
sociedade tende a ser igualitária e centrada no
coletivo, prezando muito a pontualidade”, observou o diretor.

Recicla Fashion retrata a
história pelas mulheres
A fim de encerrar o primeiro semestre
com chave de ouro, os alunos do Ensino Médio
noturno do Colégio Singular Santo André promoveram o Recicla Fashion – A história pelas
mulheres, projeto multidisciplinar .
Para o evento, os alunos confeccionaram roupas com material reciclado e não faltaram criatividade e modelos inusitados, que neste ano trouxe à tona a participação das mulheres
na sociedade, política, ciência, arte, música, literatura, entre outros. O primeiro lugar ficou
com a sala 2C16, que homenageou Mae Jenson,
astronauta negra; o segundo com o 2C26, que
desfilou Carmem Miranda, cantora e atriz e o
terceiro lugar com a sala 1C16, com Cassandra
Rios, escritora.

Campanha do Agasalho continua
O Colégio Singular e Singular Anglo
Vestibulares continuam a todo
vapor com a tradicional Campanha do Agasalho.
Mesmo com o período de férias, a ação não
para e até o fim de julho, toda
a comunidade escolar e sociedade poderão fazer suas
doações em uma das unidades do Colégio ou
Cursinho. Confira o endereço da unidade mais

próxima no portal do Singular .
São aceitas doações
de agasalhos, cobertores, sapatos e roupas em geral, novas ou usadas em bom estado de uso.
Anualmente a campanha ocorre por meio da
Defesa Civil e promoção do
Fundo Social de Solidariedade do Estado de São
Paulo (FUSSESP).

