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Inscrições para Simulado
Externo terminam dia 25

O

s vestibulandos e treineiros
que ainda não se inscreveram
para o Simulado Externo, promovido pelo Colégio Singular e Singular Anglo
Vestibulares, têm até o próximo dia 25 (terçafeira) para garantirem a sua vaga por meio do
portal www.singular.com.br . Vale lembrar que
no ato da inscrição, o candidato deverá optar pelo simulado do Enem Compacto ou Medicinas
Vunesp.
Agendada para o dia 30 de setembro
(domingo) às 13 horas, na USCS – Universidade Municipal de São Caetano do Sul – Campus
Barcelona (entrada pela portaria localizada na
Rua Maceió, 233), a atividade é voltada para
alunos da rede pública e particular do Ensino
Médio e de cursos pré-vestibulares em versão

compacta. Para os singularianos, o simulado será completo, cuja primeira fase acontecerá amanhã (23) em todas as unidades do Singular.

Vem aí a 11ª Cãominhada de Santo André
No próximo domingo (30) a partir das
9 horas, os apaixonados por pet terão encontro
marcado durante a 11ª Cãominhada de Santo
André. O evento acontecerá no Paço Municipal
da cidade e conta com organização do Núcleo de
Pet Shop do Projeto Empreender da ACISA –
Associação Comercial e
Industrial de Santo André
e Colégio Singular, por
meio da ESPA - Equipe
Singulariana de Proteção
aos Animais, em parceria com a Prefeitura Municipal da cidade.
Será um domingo de muitas atividades
para toda a família e além da tradicional caminhada com os animais, também haverá

orientações veterinárias; posse responsável; falcoaria; apresentação de cães policiais; estandes
com produtos para pets; esculturas de bexigas;
maquiagem infantil; adestradores; avaliação odontológica; vacinação; pesagem; distribuição de brindes e espaço para adoção
de animais. Nesse mesmo
dia, ainda estarão disponíveis as atividades recreativas e de lazer do Domingo
no Paço.
A entrada é gratuita,
mas quem quiser colaborar com as ONGs e protetores de animais do ABC poderá doar ração,
remédios (inclusive usados), vasilhas, caminhas, cobertas, coleiras, brinquedos, jornais e
materiais de limpeza.

Regiões do Brasil é
tema de Mostra Cultural

Cambridge avalia
proficiência

Como forma de apresentar aos pais e
familiares o resultado das atividades desenvolvidas durante o ano, num clima de muita diversão e integração, o Singular São Caetano promove hoje a partir das 10 horas, a Mostra Cultural 2018 – Regiões do Brasil.
Durante o evento, os convidados desfrutarão de exposição de trabalhos, apresentação de danças e praça de alimentação com comidas típicas.

Diante da crescente valorização da
proficiência no idioma inglês, o Singular Idiomas, como Polo Examinador de Cambridge,
realiza anualmente os exames KET (Key
English Test), PET (Preliminary English Test) e
FCE (First Certificate in English) e, neste ano,
traz como novidade o YLE (Young Learners),
voltado para estudantes a partir do 4º ano do Ensino Fundamental I.
Os Exames de Cambridge são aceitos
por mais de 150 países como garantia do domínio do idioma e as provas serão aplicadas na
unidade Santo André do Colégio nos dias 01 e
03 de dezembro. As inscrições para as avaliações vão até o dia 15 de outubro.

Singular alcança 322
medalhas olimpícas
A qualidade de ensino do Singular novamente foi comprovada pelo excelente desempenho de seus alunos nas competições acadêmicas. Na Olimpíada Brasileira de Astronomia
(OBA) 2018, foram conquistadas 21 medalhas,
sendo 8 de ouro, 8 de prata e 5 de bronze. Já na
Olimpíada Brasileira de Física (OBF), sete alunos estão classificados para a 3ª fase.
No próximo sábado (29), um grupo de
alunos participará da segunda fase da Olimpíada Nacional de Ciências (ONC) às 14 horas,
no Instituto de Química da USP, em São Paulo.

Cursos de imersão
reforçam conhecimentos
Em razão da proximidade dos vestibulares, o Singular Anglo intensificou os Cursos
de Imersão e na programação da próxima semana constam aulas sobre Sistema político e Direito Romano na antiguidade clássica e Atualidades. A grade completa dos cursos está disponível no portal www.singular.com.br

Palestra aborda curso
de Administração
Para colaborar com os alunos na escolha da carreira, o Singular promove ao longo do
ano palestras de orientação profissional, ministradas por especialistas de diversas áreas.
Na próxima terça-feira (25) às 19h30
na unidade Santo André do Colégio, será abordada a área de Administração e Marketing, com
Denis Minchiotti, que falará sobre os diversos
setores de atuação da carreira e rotina do dia a
dia da profissão. A programação completa e inscrições estão disponíveis no portal do Singular.

High School realiza
exame de seleção
Na quarta-feira (26), o Colégio Singular realizará a prova de seleção para o High
School 2019 - programa em parceria com a
University of Missouri para o duplo diploma.
Podem participar alunos matriculados em uma
das turmas do Singular do 8º ou 9º anos do Ensino Fundamental ou na 1ª série do Ensino Médio
em 2019 e que tenham as quatro habilidades da
língua (leitura, escrita, audição e fala). Os exames serão realizados no Liceu Monteiro Lobato, Singular Júnior, Singular São Bernardo e
Singular São Caetano.
O programa é oferecido no Singular
desde 2012 e surgiu a partir da importância de
colocar o jovem em contato com o currículo internacional, proporcionando a ele total mobilidade acadêmica, profissional e pessoal. O aluno
estuda em um ambiente de imersão e as disciplinas oficiais do currículo americano envolvem
Oratória, Saúde, Economia, Governo Americano, História Americana, Literatura Inglesa, Redação para o pensamento crítico, Marketing
para o Século XXI, Preparação para universidade e Planejamento de carreira.
Para apresentar este programa aos pais
de alunos, o coordenador do programa High
School da HSE, Rogério Abaurre ministrou na
última terça-feira (18) uma palestra para mais
de 50 convidados no Singular Santo André.

