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Singular promove
Simulado Externo

O

Colégio Singular e o Singular
Anglo Vestibulares estão com
inscrições abertas para o Simulado Externo, que acontecerá no próximo dia
30 de setembro (domingo) às 13 horas, na Universidade Municipal de São Caetano do Sul
(USCS) – Campus Barcelona.
Os candidatos podem se inscrever gratuitamente por meio do portal do Singular
(www.singular.com.br) até o dia 25 (terça-feira)
e, no ato da inscrição, deverão optar pelo simulado do Enem Compacto ou Medicinas Vunesp.
A atividade é aberta para alunos da rede pública e particular do Ensino Médio e de
cursos pré-vestibulares. Para o público externo,
será um exame compacto, com questões de múltipla escolha. Já os singularianos contam com a
versão completa, com dois dias de prova nos
mesmos moldes do exame oficial, o que permite
vivenciar e superar as dificuldades que poderão
encontrar. Isso porque todas as provas são apli-

cadas nas mesmas circunstâncias que as reais,
como horário, tempo e quantidade de questões.
A primeira fase acontecerá no dia 23 (domingo)
nas unidades do Singular.
Os pais dos estudantes também terão
vez no evento. Enquanto os filhos participam da
prova, eles participarão de bate-papo com a
equipe de coordenadores do Singular, que abordará aspectos dos processos seletivos, com dicas, orientações e esclarecimento de dúvidas.

Hoje tem Feira de Adoção Animal em Santo André
A partir das 9 horas, a ESPA - Equipe Antes mesmo de ingressar na ESPA, Danilo já
Singulariana de Proteção aos Animais realizará fazia um trabalho por meio de uma rede social,
mais uma edição da Feira de Adoção Animal na onde divulgava fotos de animais de rua, pedidos
sede da OAB Santo André (avenida Portugal, de doação de ração e outros recursos.
233 – Centro). A entrada é
Após conhecer o
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dante começou a particidocumentos pessoais,
par das feiras, onde gacomprovante de residênnhou experiência e pascia, ser maior de 18 anos e
sou a treinar novos voter a concordância de toda
luntários. “A Feira de
a família.
Adoção é para mim uma
Nesse dia, tamatividade essencial que
bém serão fornecidas inme completa, pois acreformações sobre guarda
dito que a guarda responDanilo durante atendimento
responsável e orientações
sável é de grande imporjurídicas, por meio dos voluntários que atuam tância também para a saúde pública, já que por
no evento, como é o caso do ex-aluno Danilo meio dela é possível diminuir a disseminação
Santos de Oliveira, que participa desde 2013.
das zoonoses”, relata.

Alunos participam de
Teatro Singular abre
turmas e recebe prêmios olimpíadas acadêmicas
Na segunda-feira (17) às 19 horas, alunos e não alunos do Singular, interessados por
artes cênicas, poderão participar da aula inaugural de apresentação do Curso de iniciação ao
teatro, promovida pelo Grupo de Teatro Singular. A atividade será na unidade Santo André
(rua Álvares de Azevedo, 222 - Centro).
Recentemente, a trupe participou do
Festil 2018 – Festival Estudantil de Pindamonhangaba, com o espetáculo X – de outra forma
que não com os olhos, onde garantiu indicação
de melhor sonoplastia, iluminação e direção,
além do prêmio de terceiro melhor espetáculo.
Todas as produções do Teatro Singular
são adaptações de diversas modalidades artísticas e levam ao público uma arte que vai além do
senso comum, questionamentos e polêmicas,
por meio de produções ousadas.

A partir das 14h30 de hoje, um grupo
de 21 singularianos participará da 2ª fase da
OBMEP – Olimpíada Brasileira de Matemática
das Escolas Públicas e Privadas, que acontece
em Santo André.
Na última semana, 11 alunos foram
classificados para a 2ª fase da OPF - Olimpíada
Paulista de Física, que será realizada dia 13 de
outubro. Entre os alunos classificados estão Augusto da Silva, Bruno Loffreda, Caio Augusto
da Silva, Juan Gabriel Pinheiro, Lucas Gregório
Albissú, Otávio Augusto Benedito, Pedro Fernandes, Pedro César Sakihara, Rafael Morita,
Rafael Martins e Raíssa Bastos.

Temas específicos
marcam Imersão
Os vestibulares estão cada vez mais
próximos e neste momento é importante dominar os assuntos exigidos nas provas para ter um
bom desempenho. Por isso, o Singular promove
semanalmente o Curso de Imersão, com temas
que reforçam os conhecimentos dos estudantes.
Nesta semana, entre as aulas estão
Biologia – metabolismo celular e aparelho digestório, Matemática – análise combinatória,
Atualidades e EUA – A história de uma hegemonia. As aulas são abertas também para não alunos e a programação completa está disponível
no portal do Singular.

Fábio Mendes - jurado e Paulo Gircys

Duplo diploma do Ensino
Profissionais esclarecem Médio é tema de palestra
dúvidas sobre carreiras
Nesta terça-feira (18) às 19h30, o CoCom foco na escolha profissional, o
Singular Anglo Vestibulares realizará na próxima semana novas palestras de orientação profissional, voltadas para alunos e não alunos. A
programação completa e as inscrições estão disponíveis no portal www.singular.com.br .
Na quarta-feira (19) às 17h30, na unidade São Bernardo do colégio, a advogada Roseli Denaldi falará sobre a carreira de Direito.
No dia 20 (quinta-feira) às 19h30, no Colégio
Singular Santo André será a vez de João Carlos
Lopes Fernandes abordar a área de Tecnologia
da Informação e, no dia 22 (sábado) às 10 horas,
essa mesma unidade receberá Mariana Morari
Ferreira, que abordará a carreira de Farmácia.

légio Singular promoverá uma palestra sobre o
programa High School – o qual permite ao estudante obter simultaneamente o certificado oficial brasileiro e americano, por meio de um convênio com a University of Missouri – devidamente reconhecido pelo governo e aceito internacionalmente. As aulas são ministradas por
professores nativos de língua inglesa, com disciplinas do currículo americano.
A palestra será conduzida por Rogério
Abaurre, coordenador do programa High
School Educational, no Colégio Singular Santo
André (rua Álvares de Azevedo, 222 – Centro) e
será aberto a toda a comunidade.
Seleção – No dia 26 de setembro
(quarta-feira) às 14h30, todas as unidades de
Ensino Fundamental II do Singular aplicarão
aos alunos dos 8º e 9º anos a prova de seleção
para ingresso no High School.

