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Feira de Adoção animal
incentiva guarda responsável

H

oje a partir das 9 horas, o Colégio Singular, por meio da
ESPA - Equipe Singulariana
de Proteção aos Animais, promove a tradicional
Feira de Adoção Animal. O evento ocorre em
parceria com a OAB Santo André e tem como
palco o estacionamento da entidade, localizado
na avenida Portugal, 233 – Centro.
A entrada é gratuita e a ação visa amenizar o abandono de animais nas ruas, que atualmente representa um grave problema social. Em
10 anos de atuação da ESPA, cerca de 3 mil animais ganharam um novo lar por meio das feiras.
Para adotar um pet é preciso apresen-

tar documentos pessoais, comprovante de residência e preencher alguns critérios como ser
maior de 18 anos e ter a concordância de toda a
família. Nesse dia, também são fornecidas informações sobre guarda responsável e orientações jurídicas.

Novas aprovações em Medicina
A maratona de aprovações 2019 está
um verdadeiro sucesso e o preparatório Turma
Medicina, lançado no início deste ano, já mostra sua força. Isso porque, boa parte dos aprovados participou do curso.
Até o momento são 26 aprovações em
conceituadas faculdades de Medicina.
O Turma Medicina é um curso minis-

Arthur de Andrade
Unisa

Giovanna Alves
USCS

trado em período integral, com carga horária de
43 aulas, podendo ser ampliada com outras atividades, como os Cursos de Imersão, Obras Literárias, Atualidades, aulas de Medicina Aplicada, Projeto de Redação, de Simulados e plantões de dúvidas presencial e virtual.
Confira alguns estudantes que já garantiram vaga no curso de Medicina:
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Destaque-se nos
processos seletivos

Curso intensivo
prepara para o Enem

Os estudantes que estão se preparando
para os próximos vestibulares e Enem – Exame
Nacional do Ensino Médio não podem ficar de
fora do mais novo curso do Singular Anglo Vestibulares, o ENEM MAIS.
O curso chega com uma proposta inovadora, eficaz e inédita no ABC com a finalidade de intensificar a preparação dos estudantes e
contemplará uma série de diferenciais como:
aulas de Inglês, simulados completos do Enem,
(com redações corrigidas), simulado compacto,
Projeto de Redação, plantão de dúvidas presencial de segunda a sábado e acesso à plataforma
Plurall - ferramenta de plantão de dúvidas
virtual.
O ENEM MAIS já está com matrículas abertas e, inclusive, para o concurso de bolsas, que será aplicado na próxima quarta-feira
(dia 25) às 16h30 e 19h30, simultaneamente nas
unidades do cursinho de Santo André, São
Bernardo do Campo e São Caetano do Sul. Os
descontos são proporcionais ao desempenho de
cada candidato e as inscrições podem ser realizadas por meio do portal do Singular.

Nesta segunda-feira (dia 23) terá início o tradicional Curso Preparatório do Enem,
promovido pelo Singular Anglo Vestibulares. A
atividade acontecerá até o dia 28 de julho (sábado) na unidade Santo André, localizada na
rua Cel. Alfredo Fláquer, 76 - Centro. Os interessados ainda podem se inscrever e contarão
com material exclusivo, incluindo centenas de
questões do Enem.
Entre os dias 23 e 26 de julho também
acontecerão as aulas de Introdução ao Cálculo
Diferencial e Integral, abertas para alunos e não
alunos da rede. Mais informações podem ser
obtidas pelo telefone (11) 4990-4193.

Professor explica
eclipse lunar
De acordo com o professor de Física
do Colégio Singular Flavio Alarsa, na próxima
semana será possível visualizar um grande espetáculo de Marte por meio do eclipse lunar. No
dia 27 (sexta-feira), a Terra chegará a 57,7 milhões de km de Marte em uma Oposição Periélica que acontece a cada 26 meses e é a melhor
oportunidade que se tem para observar qualquer
astro no céu.
No início da noite desse dia, Marte e a
Lua darão um show com o eclipse lunar que poderá ser observado em parte do Brasil. “Então,
fique atento após às 18 horas no lado leste do
céu. Uma estrela forte e alaranjada (planeta
Marte) e a Lua em processo de eclipse surgirão
no horizonte leste. Na região sudeste do Brasil,
veremos o final do eclipse lunar e a fase mais
interessante ocorrerá entre 18 e 19 horas. Teremos então Marte e a Lua bem próximos”.

Estudantes participam
de ação solidária
Por mais um ano consecutivo, os alunos do Ensino Fundamental II do Singular Júnior, por meio do projeto Escola da Inteligência
- do renomado escritor Augusto Cury - esbanjaram solidariedade durante a tradicional Festa
Junina.
A turma foi responsável pela barraca
solidária, que contou com a venda de bolos,
cookies e correio elegante, tendo toda a verba
arrecadada revertida em alimentos para a Casa
Ronald McDonald ABC, que hospeda 27 crianças e adolescentes em tratamento de câncer e
suas famílias.
De acordo com a diretora Daisy Piccoli, a cada ano um maior número de alunos,
professores e familiares envolve-se nessa ação
solidária. “Nossos alunos são um grande exemplo de educação socioemocional”, comenta.

Campanha para os pais
Depois do sucesso da campanha do
agasalho, realizada pelo Singular Social, agora
é a vez de arrecadar itens de higiene pessoal para os idosos atendidos em asilos da Região do
Grande ABC. Quem quiser colaborar pode deixar sua contribuição em uma das unidades do
colégio ou cursinho, cujos endereços podem ser
consultados no portal.

