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Singular é tetracampeão dos
Jogos Escolares de Santo André

C

hegou ao fim a 49ª edição dos
Jogos Escolares de Santo André e o resultado apontou o Colégio Singular como campeão geral, pelo quarto
ano consecutivo, ao fechar a temporada 2018
com 726 pontos, sendo 203 à frente do segundo
colocado.
O Colégio Singular Santo André e o
Singular Júnior lideraram a competição, obtendo excelentes colocações em várias modalidades e categorias como Atletismo, Basquete, Futsal, Ginástica Artística, Judô, Natação, Voleibol, Karatê, Tênis de Mesa e Xadrez.
Os coordenadores de esportes Décio

Cattaruzzi e Regina Maura Romani são unânimes na afirmação de que ser líder do campeonato, por quatro anos seguidos, é o reflexo de todo
trabalho desenvolvido com treinamentos de excelente nível e garra dos alunos-atletas, que participaram em todas as modalidades esportivas
nas categorias masculino e feminino.
“No Singular, o incentivo ao esporte
começa na direção. Além disso, a prática esportiva faz parte da educação global do aluno e o
apoio é constante para que participem de competições internas e externas, onde também se
exercitam os princípios éticos, de respeito, disciplina e do trabalho em equipe”, explicam.

As equipes de Natação, Futsal e Basquete foram alguns dos destaques na competição

São Caetano sedia
Projeto SiSA-ONU 2018

Exames de Cambridge
encerram inscrições

Nos próximos dias 19, 20 e 21 de outubro (sexta-feira a domingo) a unidade São Caetano do Colégio Singular sediará o projeto
SiSA-ONU 2018 - Simulações do Singular Anglo, um evento que reunirá cerca de 80 estudantes, os quais discutirão temas atuais, como a
Questão dos refugiados na Europa (ACNUR) e
Renegociação do Tratado do Espaço (2030)
(UNOOSA), simulando órgãos e reuniões da
ONU.
Segundo os professores Gustavo Tondinelli e Marcus Toledo, este tipo de evento está
ganhando espaço na região e a partir do próximo
ano será expandido para as demais unidades do
Singular. “A principal finalidade da atividade é
estimular o debate, trabalho em grupo, pesquisa, oratória e o interesse em assuntos de Geopolítica, História, Atualidades, Economia e muitas
outras áreas do conhecimento”, adiantam.

Por ser um Polo Examinador de
Cambridge, o Singular Idiomas anualmente realiza os exames KET (Key English Test), PET
(Preliminary English Test) e FCE (First
Certificate in English) e, a partir deste ano, o
YLE (Young Learners), voltado para estudantes
a partir do 4º ano do Ensino Fundamental I. As
inscrições para os exames 2018 encerram-se na
segunda-feira (15) e a avaliação será realizada
nos dias 1 e 3 de dezembro (sábado e segundafeira).
Os Exames de Cambridge são aceitos
em mais de 150 países como garantia do domínio do idioma e reconhecimento do nível e habilidades linguísticas. Mais informações na secretaria das unidades ou pelo telefone 4990-2000.

Singularianos doam
2,1 mil litros de leite
Na ultima terça-feira (9), os alunos do
Ensino Fundamental II do Singular Júnior de
Santo André, por meio da disciplina Escola da
Inteligência - do renomado escritor Augusto
Cury – doaram 2,1 mil litros de leite para a Casa
Ronald McDonald ABC.
A doação foi proveniente da arrecadação da barraca solidária, que contou com a venda de bolos, cookies e correio elegante na
tradicional Festa Junina. Durante a visita, os estudantes e professores conheceram a instituição, conversaram com os moradores e brincaram com as crianças, as quais também receberam sacolinhas de doces, confeccionadas pelos
próprios singularianos.

Presidente do Hopi Hari
recebe alunos
Através da disciplina de Empreendedorismo Digital e Mídias, os alunos do 9º ano do
Singular Júnior participaram de uma visita ao
Hopi Hari e foram recebidos pelo presidente José David Xavier.
A visita foi uma excelente oportunidade para ilustrar o conteúdo ministrado nas aulas,
com um caso real, já que o comandante do parque é bastante ativo no Instagram e compartilha
diariamente as reformas, inovações e recuperação do parque.
De acordo com Eduardo Zamborlini,
professor e coordenador de Mídias Digitais, o
presidente mostrou como as redes sociais são
importantes na comunicação e relevantes para
alavancar uma ideia. “Ressaltou ainda a forma
como mudou a imagem junto ao público e de
seu retorno ao parque”.

Elizama Zamborlini, Regina Maura Romani,
Eduardo Zamborlini e José David Xavier

High School tem aulas
preparatórias e seleção
Nesta terça e quinta-feira (16 e 18) às
15h30, o Colégio Singular Santo André promoverá Aulas Preparatórias para o exame de seleção do High School - programa para o duplo diploma da University of Missouri.
Segundo Valquíria Wong, coordenadora, a atividade apresentará o formato da avaliação, que seguirá o modelo americano. “Para
ingressar no High School é preciso ter as quatro
habilidades da língua - boa leitura, escrita, audição e fala. Essa exigência é necessária, já que
as aulas são presenciais e conduzidas por professores nativos em países de língua inglesa”.
As provas de seleção e as inscrições
para as aulas preparatórias devem ser realizadas
pelo telefone 4990-2000 ramal 226 ou pelo email erika.montoro@singular.com.br .

Campanha do Dia das
Crianças chega ao fim
Chegou ao fim a Campanha do Dia
das Crianças, promovida pelo Colégio Singular
e Singular Anglo Vestibulares. Graças à colaboração de toda comunidade escolar, a ação arrecadou mais de 3,2 mil itens, entre brinquedos e
doces, os quais foram distribuídos para orfanatos e creches.

Desafio Singular
A unidade São Bernardo do Colégio
Singular realizará até sexta-feira (19) o Desafio
Singular, voltado para os alunos do Ensino Fundamental II. Já a unidade São Caetano do Sul
promoverá a atividade de 16 a 27 de outubro.
Em ambas, a gincana visa integrar as
turmas e os alunos contarão com diversas atividades esportivas, culturais e sociais.

Aulas reforçam conteúdos
O Singular Anglo intensificou ainda
mais os Cursos de Imersão que complementam
alguns assuntos. Na próxima semana, as aulas
terão foco em Revoltas no Brasil e Obras Literárias – Minha vida de menina e Iracema. A
programação completa pode ser acessada no
portal do Singular.

Palestra aborda saúde
masculina e feminina
Nos dias 17 e 19 (quarta e sexta-feira),
o Colégio Singular São Bernardo promoverá a
palestra Radiação, imagem e prevenção contra
o câncer. A atividade será voltada para os alunos
do Ensino Médio e tem foco nas ações do Outubro Rosa e Novembro Azul – movimentos que
ressaltam a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de mama e próstata.

