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Singular e OAB promovem
Feira de Adoção Animal

H

oje a partir das 9 horas, a
ESPA – Equipe Singulariana
de Proteção aos Animais promoverá em parceria com a OAB/SP – Santo
André mais uma edição da tradicional Feira de
adoção de animais, que também visa conscientizar a sociedade sobre o grave problema social de abandono e a importância da guarda responsável. O evento
acontecerá no estacionamento da instituição jurídica, localizada na avenida
Portugal, 233 – Centro – Santo André.
Somente neste ano, com a realização
de sete feiras tradicionais e uma especial no
colégio Liceu Monteiro Lobato, mais de 80
animais ganharam um novo lar e na feira de hoje
estarão disponíveis mais de 30 animais para
adoção.
A realização do evento só é possível a
partir do envolvimento de várias pessoas, como

os protetores independentes, que resgatam os
animais abandonados e cuidam para que estejam em condições de adoção; os veterinários
que avaliam se estão saudáveis e os voluntários
que cuidam da estrutura da feira e fornecem
orientações.
Os interessados na adoção
precisam apresentar documentos pessoais, comprovante de endereço, ter a
concordância de toda família e ser
maior de 18 anos. Após a escolha do
animal e apresentação dos documentos, os interessados
recebem orientações jurídicas.
A ESPA também
mantém uma campanha permanente
de arrecadação de ração, remédios, vasilhas, caminhas, cobertas, coleiras, brinquedos, jornais
e material de limpeza. As doações podem ser
entregues em uma das unidades do Colégio ou
Cursinho, cujos endereços estão disponíveis no
portal do Singular ( www.singular.com.br) .

Singularianos ganham novo exame de proficiência
Depois de ser recomendado pelo psiquiatra e escritor Augusto Cury, pela excelência
do ensino e adoção do programa Escola da Inteligência, o Singular inova mais uma vez e, por
meio do Singular Idiomas, acaba de adotar o
Young Learners, um Exame de Cambridge voltado especialmente para alunos a partir do 4º
ano do Ensino Fundamental I.
O exame envolve testes motivadores e
é dividido em três fases: Starters que avalia o
desenvolvimento e progresso das habilidades
linguísticas no idioma
inglês; Movers, o qual
prepara os alunos para
os exames de proficiência e o Flyers que
avalia o inglês escrito e
falado em nível básico,
além da comunicação.
De acordo
com Maria Beatriz Affonso, coordenadora do
Singular Idiomas, o exame avalia as habilidades
linguísticas, compreensão auditiva, expressão
oral, leitura e escrita, além de estimular o uso do
inglês. “Quanto maior a confiança, maior a
dedicação, desenvoltura, agilidade, destreza e
naturalidade em um nível mais complexo”, explica.
A aplicação do Young Learners visa
incentivar e preparar para os exames mais avançados e completos de Cambridge, como o KET
(Key English Test), PET (Preliminary English

Test) e FCE (First Certificate in English). Os
certificados Cambridge são reconhecidos por
mais de 13.500 instituições pelo mundo e todos
os alunos que prestam o Cambridge English
Young Learners recebem o certificado, que visa
premiar a habilidade individual de cada um.
Para ter acesso ao Singular Idiomas e
muitos outros diferenciais, o Singular 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, no mesmo dia e horário.
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
www.singular.com.br .

Simulado treina para
provas do Enem

Vem aí o Dia Saudável

Amanhã e no próximo domingo (26)
às 13 horas, os alunos do Singular Anglo e das 3ª
séries do Ensino Médio do Colégio Singular vivenciarão a realidade do Enem - Exame Nacional do Ensino Médio durante o Simulado Enem.
A atividade proporciona um adequado treinamento e segue os moldes do exame oficial.

Para confirmar sua preocupação com o
bem-estar da comunidade onde está inserido, o
Colégio Singular promoverá no próximo domingo (26) às 9 horas, o Dia Saudável, na unidade São Bernardo, localizada na rua Dr. Baeta
Neves, 123 - Baeta Neves.
O evento tem a finalidade de proporcionar um domingo diferente, com atividades
esportivas e de lazer totalmente gratuitas.

Alunos iniciam jogos
escolares com vitórias
Os alunos do Singular recebem total
apoio quando o assunto é prática esportiva e estímulo às competições saudáveis. Por isso, começaram a 49ª edição dos Jogos Escolares de
Santo André com importantes conquistas.
Na primeira semana de disputas, as
equipes de Handebol, com os times do Singular
Júnior e Liceu Monteiro Lobato venceram seis
jogos. Já na categoria de Basquete, pré-mirim,
mirim e infantil, garantiram três vitórias. Com
isso, a rede dispara na competição, da qual é a
atual campeã dos Jogos Escolares da cidade.

Equipe mirim feminina de basquete

Imersão traz aulas
especiais
Entre os diferenciais oferecidos pelo
Singular Anglo estão os Cursos de Imersão,
uma atividade de curta duração que aprofunda
um determinado assunto e é direcionada para
alunos e não alunos. A grade completa de cursos
está disponível no portal do Singular e as aulas
das próxima semana abordarão Ondulatória e
Geometria analítica.

Tardes Astronômicas
Nos próximos dias 23 e 30 (quintasfeiras) às 13h30 e 12h30, respectivamente, a
unidade Santo André do Colégio Singular promoverá mais uma aula das Tardes Astronômicas. O projeto é voltado aos estudantes do Ensino Médio e ministrado pelo professor de Física,
Flávio Alarsa.
Os encontros são mensais e, nesta aula,
o assunto abordado será Einstein e a Relatividade. As aulas visam atualizar os alunos na discussão de temas e pesquisas de Física e Astronomia, além de formar um grupo para participação
na Olimpíada Brasileira de Astronomia.

Hoje tem 2ª fase da OBF
A partir das 13 horas, a unidade Santo
André do Colégio Singular sediará a segunda
fase da OBF - Olimpíada Brasileira de Física.
Cerca de 150 estudantes de escolas
públicas e particulares buscam uma colocação
para a próxima fase.
Atualmente o Singular soma 301 medalhas em competições acadêmicas.

