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Curso pré-vestibular tem
novo concurso de bolsas

O

Singular Anglo já está com
matrículas abertas para o tradicional cursinho pré-vestibular Extensivo 2019 e para o Turma Medicina, o
qual teve sua eficiência comprovada por meio
das 33 aprovações registradas nos últimos processos seletivos do meio de ano.
Além das matrículas, também estão
abertas as inscrições para o concurso de bolsas,
agendado para quarta-feira (24) às 16h30 e
19h30, nas unidades do Cursinho, localizadas
em Santo André (Rua Coronel Alfredo Fláquer,
76 – Centro), São Bernardo do Campo (Rua
José Pelosini, 95 – Centro) e São Caetano do Sul
(Rua Carlos de Campos, 36 – Centro).
Os cursos disponibilizam aos vestibulandos material didático totalmente atualizado,
aulas de Filosofia e Sociologia, maior número
de simulados, aprofundamento em redação,

vasta lista de exercícios extras, Cursos de Imersão de diversas disciplinas, Obras Literárias
exigidas na Fuvest e Unicamp, Atualidades e
aulas de Medicina Aplicada, ministradas por
médicos que exploram os assuntos de Biologia
cobrados nos principais vestibulares.
Para mais informações e inscrições,
consulte o portal www.singular.com.

Santo André recebe
Feira de Adoção animal

Broadway – O musical é
tema de espetáculo

Hoje, a partir das 9 horas, o Colégio
Singular, por meio da ESPA - Equipe Singulariana de Proteção aos Animais, realizará mais
uma edição da Feira de Adoção Animal na sede
da OAB Santo André (avenida Portugal, 233 –
Centro), com entrada gratuita.
Para adotar um pet é necessário apresentar documentos pessoais, comprovante de
residência e preencher alguns critérios como ser
maior de 18 anos e ter a concordância de toda a
família. Nesse dia, também serão fornecidas informações sobre guarda responsável e orientações jurídicas, com voluntários que atuam no
evento. Na última edição, realizada em 15 de setembro, 20 animais ganharam um novo lar.

Na próxima quarta-feira (24) às 20 horas, o Teatro Paulo Machado de Carvalho será
palco do espetáculo Broadway – O musical, que
celebrará o encerramento das atividades do período letivo, envolvendo alunos do Ensino Fundamental I ao Ensino Médio.
O evento tem coordenação e produção
da professora Joyce Zanluchi, a qual adianta
que entre algumas das coreografias estão espetáculos famosos como Chicago, Noviça Rebelde, O Rei Leão e Pequena Sereia.
O ingresso será a doação de um litro de
leite ou de óleo por pessoa, destinado para o Lar
da Mamãe Clory, em São Bernardo do Campo.
Mais informações podem ser obtidas pelo telefone 4224-9988.

Estudantes debatem temas de órgãos da ONU
Até domingo (21), alunos do Colégio
Singular de São Caetano participam do projeto
SiSA-ONU 2018 - Simulações do Singular Anglo, onde são discutidos temas
atuais, como a Questão dos refugiados na Europa (ACNUR) e
Renegociação do Tratado do Espaço (2030) (UNOOSA).
A proposta é estimular o
debate, trabalho em grupo, pesquisa, oratória e o interesse em
assuntos de várias áreas do conhecimento. A preparação para o
evento, teve início em abril, por
meio de reuniões semanais com debates e desenvolvimento de documentos, abrangendo

todo o contexto de uma simulação real de discussões promovidas por órgãos da ONU – Organizações das Nações Unidas.
Essas simulações tiveram
origem dentro das universidades
americanas, sendo implantadas
em seguida no High School (ensino médio americano). Já no
Brasil, chegaram inicialmente
nas escolas de Ensino Médio particulares, por todo país e algumas
universidades já aderiram, como
a USP – Universidade de São
Paulo, que realizou a primeira
edição do USPMun, e a UFABC – Universidade
Federal do ABC, a qual já está na sua 5ª edição.

Revisão para o
Enem e 1ª fases

Atividades
complementares

Para relembrar os estudantes dos pontos mais importantes cobrados nos processos
seletivos, o Singular Anglo realizará a partir do
próximo sábado (27) aulas de revisão em todas
as suas unidades. As inscrições já estão abertas e
podem participar alunos e não alunos.
A atividade será direcionada para revisão de conceitos para o Enem e primeiras fases
dos vestibulares que utilizam questões de múltipla escolha, com resolução de exercícios.
Mais informações no portal do Singular.

Com a proximidade dos vestibulares, o
Singular Anglo intensificou ainda mais os Cursos de Imersão que visam complementar determinados assuntos. Na próxima semana, as aulas
terão foco em Eletromagnetismo e Aula Especial para o Enem – Cultura brasileira contemporânea.
Outro recurso para quem está precisando reforçar os estudos é o Singular Play TV.
Por lá, os vestibulandos encontram aulas sobre
assuntos atuais por meio do canal Mundo em
Debate, comandado pelos professores Rose Rodrigues e Marcelo Correa. Entre os temas mais
atuais estão Guerra Civil Síria e Guerra Comer
cial. A programação completa dos cursos e os
vídeos podem ser acessados no portal do
Singular www.singular.com.br .

Mostra de artes
movimenta unidades
Os vários tipos de artes ganharão espaço hoje nas unidades do Singular durante a
realização das Mostras Culturais, que apresentarão para as famílias os trabalhos desenvolvidos pelos alunos durante o ano.
A partir das 8h30, o Singular Júnior
sediará a 10ª Expo Singular em Movimento, sob
o tema Personalidades que fizeram a diferença, com atividades desenvolvidas pelos alunos
da Educação Infantil e Ensino Fundamental I. Já
o Singular Nova Petrópolis promoverá a 4ª Singularte, das 9 às 12 horas.

Olimpíadas do
conhecimento
Um grupo de singularianos participa
hoje da fase estadual da Olimpíada Paulista de
Física (OPF), na Fundação Santo André. No
próximo sábado (27), será a vez de se dedicarem
à terceira fase da Olimpíada Brasileira de Física (OBF), no Instituto de Física da USP.

