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Escritor Augusto Cury elogia
ensino do Colégio Singular

H

á mais de 50 anos, o Colégio
Singular é referência quando
o assunto é qualidade de ensino. E toda esta expertise também foi reconhecida pelo renomado psiquiatra e escritor Augusto
Cury, criador da Escola da Inteligência.
Por meio de um vídeo veiculado na TV
Mais ABC e principais mídias sociais, o escritor
assegura que o Singular é uma escola que faz a
diferença na educação e com a adoção do programa Escola da Inteligência permite a gestão
das emoções de crianças e adolescentes, que aprendem a lidar com frustrações, perdas, colocar-se no lugar do outro e gerenciar a própria
história. “O Singular é uma escola notável”,
afirma.
Para ter acesso ao programa Escola da
Inteligência e outros diferenciais como Programa Mind Makers, Singular Idiomas e High
School, que permite ao aluno do Ensino Médio
obter duplo diploma, o Singular já iniciou a sua
campanha de matrículas 2019 e está com inscrições abertas para concursos de bolsas.
No dia 1º de setembro às 9 horas, a atividade acontecerá no Liceu Monteiro Lobato

(Rua Elisa Fláquer, 167 – Centro – Santo André)
para os estudantes que ingressarão em 2019 no
6º ano do Ensino Fundamental II e em São Caetano (Rua Santa Rosa, 305 – Centro) será aplicada uma prova diagnóstica. Em São Bernardo
(Rua Dr. Baeta Neves, 123 – Baeta Neves) haverá concurso para alunos do 6º ao 8º ano do
Ensino Fundamental, no mesmo dia e horário.
Já no dia 15 de setembro (sábado) às 9
horas, será a vez dos interessados em ingressar na 1ª série do Ensino Médio, períodos manhã, tarde e noite.
Para as demais séries, tarde e
noite, serão aplicadas provas agendadas.
As inscrições devem ser realizadas na unidade escolhida e
mais informações estão disponíveis no
portal do Singular.

Aluno é destaque em
torneio mundial

Pais recebem
homenagens

Apesar da pouca idade, o aluno Thiago
Marinho, do 3º ano do Ensino Fundamental I do
Singular São Bernardo, já mostra um futuro
promissor nos esportes. Recentemente, participou do IberCup Qualifier São Paulo 2018 e foi
um dos destaques da equipe ADAC - Associação
Desportiva Amigos do Cidão, a qual sagrou-se
campeã da série prata.
A vitória classificou a equipe para a fase mundial do torneio que acontecerá em abril
de 2019, na cidade de Cascais, em Portugal. A
vitória nesta etapa garante a participação na final mundial, em Bolton, na Inglaterra.
O IberCup é um dos maiores torneios
de categorias de base do mundo, com fases realizadas em vários
países, esta edição
foi a primeira disputada no Brasil. A
competição é inclusiva e contou
com a participação
de mais de mil atletas de grandes clubes, projetos sociais e escolinhas,
nas categorias Sub8 a Sub-12.

Os alunos da Educação Infantil ao Ensino Fundamental do Singular estão envolvidos
com as atividades e confecção de lembranças
para o Dia dos Pais. Hoje os alunos do Liceu
Monteiro Lobato e Singular São Bernardo participam de homenagens aos pais e, no próximo
sábado (18), será a vez dos pais dos estudantes
do Singular Júnior.

Mind Makers inscreve
para novas turmas
O primeiro semestre das aulas de Mind
Makers nas unidades do Colégio Singular superou as expectativas de alunos e professores. Na
última semana, os alunos iniciaram o segundo
módulo, mas ainda é possível inscrever-se para
as novas turmas, cujas aulas iniciarão a partir
desta segunda-feira (13).
A fim de reforçar a capacitação e habilitação de novos mestres, no início do mês de
agosto, os professores que lecionam o programa
participaram de um treinamento intensivo.
Além de toda a formação em lógica
computacional, programação e robótica, a Mind
Makers também trabalha a socialização, trabalho em grupo e adaptação a diferentes situações,
permitindo que os alunos estejam aptos a lidar
com as situações, independentemente de quem
as propôs ou conduz.

Hoje tem competição
acadêmica
O segundo semestre começou bastante
agitado para os alunos que participam das olimpíadas acadêmicas. Hoje, vários singularianos
marcam presença na primeira fase da Olimpíada Nacional de Ciências (ONC), que será
realizada na unidade Santo André do colégio.
No sábado seguinte (18), mais um grupo de estudantes participará da segunda fase da
Olimpíada Brasileira de Física (OBF).

Bate-papo com alunos
aborda duplo diploma
Para apresentar o programa High
School aos alunos dos 8º e 9º anos, o Colégio
Singular está realizando, desde a última semana, palestras explicativas. Já participaram do
bate-papo os estudantes do Singular Júnior e da
unidade São Caetano e, no próximo dia 15
(quarta-feira), será a vez da galera do Singular
São Bernardo.
O High School permite ao estudante
obter simultaneamente o certificado oficial brasileiro e americano do Ensino Médio, por meio
de um convênio firmado com a University of
Missouri – devidamente reconhecido pelo governo e aceito internacionalmente. No currículo americano estão disciplinas como Oratória,
Política, Economia, História, Inglês (Gramática, Literatura e Redação) e Sistemas de Informação. As aulas são ministradas por professores
nativos em países de língua inglesa.

Santo André inicia
Jogos Escolares

Cursos de imersão
complementam aulas
Todo vestibulando sabe que para atingir bons resultados no Enem – Exame Nacional
do Ensino Médio e nos processos seletivos é
preciso muito estudo e dedicação. Para dar uma
força extra, o Singular Anglo Vestibulares promove semanalmente os Cursos de Imersão, que
aprofunda diversos assuntos.
Os temas selecionados para a próxima
semana são Doenças endêmicas brasileiras,
Polinômios e equações polinomiais, História
da América Latina, Obras literárias – Sagarana e Claro Enigma. A atividade também é voltada para não alunos do Singular e a programação
completa está disponível no portal.

Nesta segunda-feira (13) às 14h30,
acontecerá a abertura dos 49º Jogos Escolares
de Santo André, no Complexo Esportivo Pedro
Dell’Antonia (rua São Pedro, 27 – Vila Pires).
Por mais um ano, os alunos do Colégio
Singular, Singular Júnior e Liceu Monteiro Lobato prometem fazer bonito e conquistar importantes vitórias. O evento conta com a participação de escolas públicas e particulares e será disputado em 12 modalidades.
Já em São
Bernardo
do Campo, a 52ª
edição dos
Jogos Escolares da cidade terá
início na quartafeira (15) e, em São Caetano do Sul, no dia 31 de
agosto (sexta-feira).

