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Teatro Singular organiza
Festival Mundial

D

e 28 a 31 de agosto (terça a
sexta-feira), Santo
André receberá o
Festival Mundial de Teatro Adolescente Vamos que Venimos,
realizado há 10 anos em Buenos Aires (Argentina) e no
Chile. Entre os membros da
comissão organizadora estão
os arte-educadores Paulo
Gircys, coordenador do Grupo de Teatro do Colégio Singular, Amanda Tavares Dias, Lígia Helena e Thaís Póvoa.
A abertura acontecerá às
14 horas do dia 28 no Teatro Municipal da cidade e será seguida
pela apresentação do espetáculo
Figurinha Carimbada, da Cia
Feijamkarroz e, no encerramento, dia 31 às 18
horas, os convidados serão brindados com o

espetáculo X - De outra forma que não com os
olhos, do grupo de Teatro Singular.
A principal finalidade do festival é o
protagonismo adolescente por meio do encontro, debate e incentivo à produção teatral na
América Latina. A programação é gratuita e
contará com apresentações de espetáculos e cenas curtas, com a participação de grupos adolescentes de Mauá, Ribeirão Pires, São Caetano do
Sul, São Bernardo do
Campo, São Paulo e
Santo André, além de
painéis de intercâmbio
(espaço para discussão
entre os jovens dos trabalhos) e oficinas ministradas por profissionais renomados das artes cênicas do Brasil,
Argentina e Chile. A programação completa está disponível no portal www.singular.com.br .

Aluno é campeão paulista da
Olimpíada de Matemática
O aluno Danilo Almeida dos Santos,
do 8º ano do Singular Júnior, conquistou o primeiro lugar no Estado de São Paulo na OBMEP
2017 – Olimpíada Brasileira de Matemática
das Escolas Públicas e Privadas, e a 6ª colocação no Brasil.
Em reconhecimento ao seu excelente
desempenho, o estudante recebeu no último dia
17 uma homenagem dos demais alunos, professores e equipe de direção, além da presença de
seus familiares. Anteriormente, ele esteve no
Rio de Janeiro para receber sua medalha e, no
dia 19, também foi homenageado no Cenforpe,
em São Bernardo do Campo.
Mas, os talentos não param por aí, pois

Caio Augusto Siqueira da Silva, do 9º ano do Liceu Monteiro Lobato, foi o terceiro colocado estadual na mesma prova. Os dois estudantes e
singularianos de outras unidades também já estão classificados para a segunda fase da edição
2018, que acontecerá em 15 de setembro.

Amanhã tem Dia
Saudável

Próxima semana terá
encontro profissional

Para promover um dia de integração
entre escola e comunidade, o Singular São Bernardo, localizado na rua Dr. Baeta Neves, 123 –
Baeta Neves, promoverá amanhã (26) das 9 às
13 horas, mais uma edição do Dia Saudável.
Os convidados contarão com várias
atividades gratuitas, entre elas brinquedos infláveis, massagem, bike, shape (fit dance, shiban,
zumba e slack line), body balance (pilates, tai
chi chuan e yoga), apresentação de K-pop com
cover da cantora Ariana Grande, show de mágicas, apresentação circense, além de várias oficinas de beleza, jardinagem, Mind Makers, pintura facial, escultura com balões e de ioiô com o
tricampeão brasileiro Luiz Augusto Gonçalves
da Silva.
Também haverá Feira de Adoção de Animais, realizada pela ESPA – Equipe Singulariana de Proteção Animal.

O Colégio Singular e o Singular Anglo
promoverão no sábado (1º de setembro) a partir
das 14 horas, o 35º Encontro de Informação
Profissional (EIP). O evento é gratuito e uma
boa oportunidade para os vestibulandos que
ainda têm dúvidas em relação à escolha da profissão e qual instituição cursar. A atividade
acontecerá na unidade Santo André (rua Álvares de Azevedo, 222 – Centro).
Entre as atividades estão bate-papos
com cerca de 250 profissionais de mais de 50
carreiras distintas; estandes de universidades
que fornecerão informações sobre datas dos
processos seletivos, cursos, número de vagas e
parcerias acadêmicas; orientações com universitários e palestras para pais e vestibulandos.

Inclusão é tema de
encontro pedagógico
Hoje às 8 horas, o Colégio Singular
(rua Álvares de Azevedo, 222 – Centro - Santo
André) promove o XIV Encontro de Educadores
de Escolas Parceiras, sob o tema Inclusão e
linguagens.
A finalidade do encontro é fortalecer o
olhar, desenvolver competências, pensar e agir
de forma inclusiva, a troca de experiências e a formação continuada. Durante o evento,
os convidados contarão
com palestras ligadas ao
tema, apresentações,
sorteios e a oportunidade
de refletir sobre a inclusão.

Mudanças nos
vestibulares
Quinta-feira (30) às 19h30, o coordenador do Ensino Médio do Colégio Singular
Marcel Xavier ministrará a palestra Mudanças
nos vestibulares da Fuvest e Unicamp 2019, na
unidade Santo André.
Durante o bate-papo serão abordadas
as novidades na forma de ingresso.
Para se inscrever, basta enviar uma
mensagem até o dia 28 (terça-feira) pelo
WhatsApp (11) 99541-5901, com nome e o texto: inscrição para a palestra de vestibulares.

Danilo

Caio Augusto

Cursos Regulares têm
concurso de bolsas
Dia 1º de setembro às 9 horas, estudantes que ingressarão no 6º ano do Ensino Fundamental II em 2019 estarão a um passo de fazer
parte da família singulariana e o acesso será facilitado por meio do concurso de bolsas realizado pelo Liceu Monteiro Lobato. Na unidade São
Caetano, será por meio de prova diagnóstica para ingresso na mesma série e, em São Bernardo,
a prova será voltada para alunos do 6º ao 8º ano
do Ensino Fundamental, mesmo dia e horário.
No dia 15 de setembro (sábado) às 9
horas, será a vez dos estudantes que ingressarão
no Ensino Médio nas unidades de Santo André,
São Bernardo e São Caetano. As inscrições devem ser feitas na unidade escolhida e os endereços estão disponíveis no portal do Singular.

Jogos Escolares
O Singular já coleciona vitórias importantes nos Jogos Escolares de Santo André e de
São Bernardo do Campo.
Em Santo André, na ginástica artística,
categoria juvenil feminino e masculino, os alunos garantiram o primeiro e segundo lugar, respectivamente e o juvenil feminino, o segundo
lugar. No atletismo juvenil, a classificação da
ginástica se repetiu.
Nos jogos de São Bernardo, os resultados foram favoráveis para as equipes sub-17 de
tênis de mesa, masculino e feminino, que ficaram com a segunda colocação e na categoria
sub-12 as meninas subiram no lugar mais alto
do pódio.

