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Singular recebe atletas
da Seleção Brasileira

N

a segunda-feira (1), os alunos
do Ensino Médio noturno do
Singular foram presenteados
com uma apresentação do grupo de Ginástica
Artística de São Bernardo do Campo, do qual a
aluna Ana Luiza Araújo dos Santos faz parte.
Ela também é membro da Seleção Brasileira, finalista na Trave nos Jogos Pan-Americanos
2018 e medalha de bronze na modalidade individual geral no Campeonato Brasileiro 2018.
Também marcaram presença Júlia Lopes Pereira, da Seleção Brasileira, campeã por
equipe e finalista do Salto nos Jogos Sul-Americanos 2017 e medalha de bronze no Solo e Salto
no Campeonato Estadual 2018, além de Gabriela Mota Reis, atleta da Seleção Brasileira no
Campeonato Sul-Americano 2018, medalha de
bronze no individual geral no Campeonato Estadual 2018 e vice-campeã brasileira 2018.
A apresentação aconteceu durante a

cerimônia de abertura da Gincana Cultural
2018, que chegou ao fim ontem (5). Foram cinco dias regados a muitos momentos de integração, descontração e aprendizado, que envolveu
atividades esportivas, culturais e sociais, além
de estudantes, professores e equipe de coordenação. Também foram arrecadados 200 kits pet,
contendo jornal, coberta e potinhos, destinados
para a ESPA - Equipe Singulariana de Proteção
aos Animais.

RenascimentoFlorentino
é tema de palestra

Ginastas participam
de festival

Na quarta-feira (10) às 19h30, o professor do Singular Giovanni Bagnoli (História)
ministrará a palestra Os bastidores do Renascimento Florentino, no Spazio Italiano, localizado na rua Airó, 69 - Santo André.
O foco do encontro será arte, economia e sociedade, uma ótima oportunidade para
conhecer um pouco mais sobre esse período fascinante da história da arte italiana. Mais informações sobre o evento podem ser obtidas pelos
telefones 4427-6500 / 98536-3893 ou e-mail
spazio@spazioitaliano.com.br .

Hoje a partir das 8h30, um grupo de
alunas do Ensino Fundamental II do Colégio
Singular São Caetano participará do XIII Festival Aramaçan de Ginástica Artística, que acontecerá em Santo André na rua São Pedro,
345 – Vila América.
O evento visa apoiar a
prática esportiva e utilizar o esporte como instrumento para
a formação completa da
criança e do adolescente, integrando as escolas e clubes
participantes.

Júlia, Ana Luiza e Gabriela

Educação infantil
promove o Dia do Amigo

Plantões de dúvidas
Na próxima quarta-feira (10), as unidades São Bernardo do Ensino Médio manhã e
tarde e Cursinho manhã darão continuidade a
mais uma rodada dos Plantões S.O.V. - Serviço
de Orientação para os Vestibulares. No dia seguinte (11), será a vez dos estudantes do período
da tarde, da mesma cidade, participarem da atividade.
Nos Plantões, os alunos esclarecem
dúvidas com a equipe de coordenadores quanto
à escolha da carreira, faculdade, datas de inscrição e de provas, mensalidades e relação candidatos por vaga.

Força total tem Imersão
Os vestibulandos que estão engajados
e a todo vapor com a preparação para o Enem e
processos seletivos não podem ficar de fora dos
Cursos de Imersão do Singular Anglo, os quais
trabalham com profundidade determinados assuntos. A atividade também é aberta para não
alunos.
Entre os cursos abordados estão Filosofia: Contratualistas; Biologia: Biotecnologia
no Enem e Obra Literária Unicamp: Coração,
cabeça e estômago. A programação completa
está disponível no portal do Singular.

Alguns laços mais profundos de amizade iniciam-se na infância e são imprescindíveis para o amadurecimento social. Por isso, o
Colégio Singular São Bernardo promoverá nos
dias 8 e 9 (segunda e terça-feira) o Dia do Amigo e envolverá alunos da Educação Infantil.
Nesse dia, os estudantes poderão levar
para a escola um amigo, um irmão ou vizinho
com idade entre dois e seis anos para participarem de brincadeiras dirigidas e se divertir com a
equipe de professores da unidade.

Estudantes fazem doação
para Casa Ronald ABC
Pelo 3º ano consecutivo, os alunos do
Ensino Fundamental II do Singular Júnior de
Santo André, por meio da diciplina Escola da
Inteligência - do renomado escritor Augusto
Cury - esbanjam solidariedade e na terça-feira
(9) às 14 horas, realizarão uma visita aos hóspedes da Casa Ronald McDonald ABC.
Além de conhecerem a instituição e
conversarem com os moradores, os alunos farão
uma doação de leite, fruto da arrecadação da
barraca solidária, que contou com a venda de
bolos, cookies e correio elegante durante a Festa
Junina.

Ação de valorização à
vida movimenta alunos
Na última semana de setembro, os
alunos do Singular Júnior contaram com atividades em comemoração ao Setembro Amarelo,
que teve como finalidade a prevenção ao
suicídio.
Entre as atividades estavam a confecção de painéis, exposição de trabalhos e palestra com a psicóloga Ana Paula Cavaggioni,
além de um momento bastante especial onde os
alunos soltaram balões com mensagens de valorização à vida e usaram uma peça de roupa amarela. A unidade já está organizando atividades
para celebrar o Outubro Rosa.

Semana das
Crianças
Com a finalidade de comemorar o
Dia das Crianças e promover momentos de
diversão e entretenimento para seus alunos, o
Singular promoverá nesta semana, em todas
as suas unidades, diversas atividades.
Na programação, a palavra de ordem
será diversão e as equipes pedagógicas já prepararam atividades recreativas envolvendo
cooperação, amizade e respeito; show de mágica e de talentos; oficinas; apresentações musicais e de dança, entre outras.

XVI Mostra Cultural
Hoje é dia dos pais conhecerem o resultado das atividades desenvolvidas pelos seus
filhos ao longo do ano. A partir das 9 horas, o Liceu Monteiro Lobato realizará a XVI Mostra
Cultural, uma atividade aberta para a família e
convidados, que desfrutarão de exposições de
trabalhos e apresentações musicais.

