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Novo curso ENEM MAIS traz
proposta inédita para o ABC

O

Singular Anglo Vestibulares,
especializado em preparar os
estudantes para enfrentar com
sucesso os principais processos seletivos, iniciará no próximo dia 13 de agosto (segunda-feira), as aulas do seu mais novo curso preparatório ENEM MAIS.
Com uma proposta inédita no ABC, o
curso será ministrado até 10 de novembro nos
períodos da tarde e noite nas unidades do Cursinho Santo André e São Bernardo do Campo e à
tarde em São Caetano do Sul. Também disponibilizará alguns diferenciais como aulas de Inglês, simulados compacto e completo do Enem,
com redações corrigidas; Projeto de Redação,
com laboratórios direcionados; plantão de dúvidas presencial, de segunda a sábado e acesso à
plataforma Plurall, ferramenta de plantão de
dúvidas virtual.
Após o exame, os benefícios continuarão e o estudante matriculado no ENEM MAIS
poderá contratar o pacote de revisão para as pri-

meiras e segundas fases dos grandes vestibulares de São Paulo. As aulas acontecerão entre 12
de novembro de 2018 e janeiro de 2019.
Para ficar ainda melhor, o ENEM
MAIS promoverá um concurso de bolsas nesta
quarta-feira (1º de agosto) às 16h30 e 19h30,
nas unidades do cursinho de Santo André, São
Bernardo do Campo e São Caetano do Sul, simultaneamente. As inscrições devem ser realizadas por meio do portal www.singular.com.br
e os descontos serão de acordo com o desempenho de cada candidato.

Olimpíada de Ciências
recebe inscrições

Singular recebe alunos
para o 2º semestre

Até o dia 6 de agosto, as secretarias de
todas as unidades do Singular receberão inscrições de seus alunos, matriculados no 9º ano do
Ensino Fundamental à 3ª série do Ensino Médio, que desejam participar da primeira fase da
ONC 2018 – Olimpíada Nacional de Ciências.
A atividade acontecerá dia 11 de agosto (sábado) às 9 horas no Singular Santo André,
localizado na rua Álvares de Azevedo, 222 Centro, e envolverá uma prova com 15 questões
objetivas de Química, Física e Biologia.
O excelente resultado obtido nas competições acadêmicas é uma tradição no Colégio
Singular, já que os alunos contam com treinamentos específicos para as principais olimpíadas do conhecimento. Neste tipo de evento, o
Singular já soma 300 medalhas.

As unidades do Colégio Singular já
estão preparadas para o retorno das aulas e início de mais um semestre. Na quarta-feira (dia
1º) retornarão os estudantes dos cursos regulares (Educação Infantil ao Ensino Médio) e Singular Idiomas, de todas as unidades. Já no dia 13
(segunda-feira) serão iniciadas as aulas das turmas do curso ENEM MAIS.
Mesmo durante as férias, as equipes
do Singular não pararam, desde o dia 23 de
julho os estudantes do Ensino Fundamental II
ao Ensino Médio de todas as unidades contam
com os Plantões de Dúvidas Especial de Férias. A atividade segue até o dia 31 de julho
(terça-feira) e a finalidade é readaptar os alunos
à rotina e revisar alguns conteúdos.

Estatística é tema
de aula especial

OAB entrega
arrecadações para ESPA

No próximo dia 9 de agosto (quintafeira) das 17h30 às 19h30, o Singular Anglo
Vestibulares promoverá nas unidades Santo André e São Bernardo, a aula especial Questões de
Estatística no Enem e resolução de exercícios.
A atividade é gratuita e voltada também para não alunos. As inscrições devem ser
realizadas até o dia 8 de agosto pelo telefone
4990-4193.

As representantes da OAB – Santo André Simone Resende e Andréa Tartuce estiveram presentes no Colégio Singular Santo André
para entregarem parte dos itens arrecadados
durante a Cãopanha de Inverno.
A principal finalidade da ação foi colaborar com os animais que não têm um lar e arrecadou cobertores, mantas, agasalhos, lonas, papelão, jornal e casinhas.

Processo de seleção
para plantonistas

José Carlos Fazzole, Maria Eunice Cardoso, Simone Resende,
Egidio Blumetti, Andréa Tartuce e Raika Tkatschuk

O Singular está recrutando estudantes
para seu quadro de plantonistas e a prova de seleção acontecerá na terça-feira (14) às 15 horas.
Os selecionados atuarão no Plantão de Dúvidas
do Ensino Fundamental II, Ensino Médio e Cursinho.
Para participar, o candidato deverá,
neste ano, estar cursando alguma graduação em
instituição com reconhecido conceito e ser
aprovado em exame de seleção. Os interessados
deverão fazer a inscrição no portal do Singular .

Diferenciais no ensino
de idiomas

Professor ensina
técnicas de cubo mágico

O singulariano que pretende ingressar
em um curso de inglês ainda este ano e procura
por uma metodologia inovadora, não pode mais
perder tempo, pois o Singular Idiomas já está
com matrículas abertas.
Os cursos são diferenciados, com conversação e escrita articuladas naturalmente,
além de um projeto pedagógico específico para
cada faixa etária. A formação básica é a prioridade para crianças e pré-adolescentes, enquanto
a fluência em conversação é o foco para os estudantes a partir do nível adulto.
O Singular Idiomas também é polo
examinador do Exame 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.

Os alunos do período noturno do Colégio Singular Santo André também contam com
atividades diferenciadas durante o período do
intervalo. Para agregar conhecimento e diversão, o professor Felipe Keller (Física) ensinou
algumas técnicas de montagem e finalização do
cubo mágico.
O professor é um apaixonado pelo
brinquedo, possui uma grande habilidade para
montá-los e uma coleção de centenas de cubos.
Ele conta que o objeto pode ser um bom aliado
no ensino da Matemática, já que ajuda a compreender alguns dilemas matemáticos como
geometria espacial, análise combinatória, probabilidade, entre outros.

