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Hoje tem Encontro de
Informação Profissional

A

partir das 14 horas, o Colégio
Singular Santo André estará
de portas abertas para receber
cerca de 5 mil jovens de escolas públicas e privadas durante a 35ª edição do
Encontro de Informação Profissional (EIP). O
evento é considerado
um dos maiores do Estado no segmento acadêmico, referência em informação sobre carreiras, profissões, cursos
universitários e formas
de ingresso e acontecerá
na unidade, localizada
na rua Álvares de Azevedo, 222
– Centro.
Com entrada gratuita,
o EIP terá uma programação
diversificada e planejada para
que os vestibulandos encontrem informações sobre a escolha da profissão, carreira, cursos e instituições
universitárias, tudo por meio de bate-papos com
250 profissionais de mais de 50 carreiras distintas. Haverá também orientações acadêmicas,
com atendimento realizado por universitários,

que abordarão os processos seletivos nas instituições, a rotina na graduação, atividades e
estágios.
Para os que buscam mais informações
sobre a carreira de Medicina, as dúvidas poderão ser sanadas durante a palestra Medicina – do
vestibular à profissão, ministrada
pelo médico e professor universitário
Alysson Batista. Outras palestras esclarecedoras também estarão à disposição dos estudantes, como é o caso do ProUni e Fies, UFABC, Grandes vestibulares e as
mudanças de ingresso, além de bate-papo
com os pais sobre Como orientar desde já a
escolha profissional
do seu filho.
Os visitantes ainda
terão a oportunidade
de conhecerem um
pouco mais sobre algumas universidades particulares, por meio de estandes, os quais disponibilizarão informações sobre datas dos processos
seletivos, cursos, número de vagas e parcerias
acadêmicas.

Festival Mundial de
Teatro é um sucesso

Fuvest é tema de
palestra

Terminou ontem (31), a primeira edição brasileira do Festival Mundial de Teatro
Adolescente Vamos que Venimos, realizado há
10 anos em Buenos Aires (Argentina) e no sul
do Chile. Foram quatro dias de intensas atividades, reunindo oficinas, cenas curtas, debates,
painéis e espetáculos.
Na cerimônia de abertura estiveram
presentes a idealizadora do projeto e membro da
comissão argentina Cecília Ruiz, do organizador do evento e coordenador do Teatro Singular
Paulo Gircys, do diretor de cursos regulares do
Colégio Singular Egidio Blumetti, além de
apoiadores e da comissão organizadora brasileira. O momento foi marcado por muito batepapo e apresentações de cenas curtas, seguida
pelo espetáculo Figurinha Carimbada, da Cia
Feijamkarroz.
Já o encerramento do evento contou
com a apresentação do espetáculo X - De outra
forma que não com os olhos, do Grupo de Teatro
Singular.

O Singular Anglo Vestibulares promoverá nesta quarta-feira (5) às 16h30, a palestra
Fuvest 2019, com o diretor executivo Renato
Sanches Freire. O evento é gratuito e aberto para alunos e não alunos da rede de ensino. O professor abordará o vestibular deste ano, com dados estatísticos e as recentes mudanças, abrindo
para perguntas após a explanação do assunto.
A palestra acontecerá no Singular Anglo Vestibulares Santo André, situado na rua Alfredo Fláquer, 76 – Centro, e os interessados devem fazer sua inscrição por meio do portal
www.singular.com.br.

Mais medalhas
em Jogos Escolares
Os Jogos Escolares de Santo André e
São Bernardo do Campo estão agitando a rotina
dos singularianos. Na última semana, as equipes juvenis feminina e masculina de handebol
do Singular Santo André sagraram-se campeãs.
Em São Bernardo, no tênis de mesa, as
meninas da categoria sub-12 garantiram o segundo lugar e, na categoria sub-14, ficaram com
o primeiro lugar.

Paulo Gircys e Egidio Blumetti entre apoiadores
e organizadores do festival

Olimpíada internacional
é foco de estudantes
Um grupo de alunos do Colégio Singular acaba de ser pré-selecionado para a seletiva
da Olimpíada Internacional de Astronomia. Entre os classificados estão os alunos André de
Andrade, Caio da Silva, Felipe Sartori, Heitor
Vicente, Otávio Benedito, Pedro Cesar
Sakihara, Beatriz Crepaldi, Fernando Sanches e
João Moreno.
Para o Singular, participar de olimpíadas acadêmicas é uma tradição e atualmente
conta com 301 medalhas de várias modalidades.
Parte do sucesso dos alunos pode ser atribuída
aos treinamentos específicos como o TOF –
Treinamento para Olimpíadas de Física; o TOA
– Treinamento para Olimpíadas de Astronomia
e Astronáutica e o TOM – Treinamento para
Olimpíadas de Matemática.

Unidades do ABC
têm concurso de bolsas
Os estudantes que em 2019 ingressarão no 6º ano do Ensino Fundamental II e
desejam estudar no Liceu Monteiro Lobato
participam hoje às 9 horas do tradicional
concurso de bolsas. Na unidade São Caetano,
será aplicada a 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 II, no mesmo dia e horário.
O valor do desconto será proporcional ao desempenho de cada candidato e as
inscrições e informações estão disponíveis no
portal do Singular.

Equipe juvenil feminina de handebol

Atividades reúnem
famílias singularianas
Hoje, o Singular Family Fun promete
agitar o dia das famílias dos alunos da Educação
Infantil e Ensino Fundamental I do Singular
Júnior.
Para aproximar as famílias, o Singular Júnior preparou muitas atividades, entre elas
brinquedos infláveis e oficinas. Cada aluno poderá levar um amigo para que também aproveite todas as atrações de integração.
No último domingo, as famílias de alunos também estiveram reunidas durante o Dia
Saudável na unidade do Singular São Bernardo,
com a participação de cerca de 1 mil pessoas.
O público usufruiu de várias atividades como massagem, bike, shape (zumba, fit
dance e shiban), apresentações circenses e de
K-pop, oficinas de beleza, jardinagem, Mind
Makers e pintura facial, espaço para adoção de
animais e de ioiô com o tricampeão brasileiro
Luiz Augusto Gonçalves da Silva.

