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Aluna do Singular recebe
homenagem dos Correios

N

a quarta-feira (31/10), representantes dos Correios marcaram presença no Colégio Singular São Caetano para a cerimônia de premiação do 47ª edição do Concurso
Internacional de Redação de
Cartas, que teve a aluna Lívia
Sepe Chiarotto, do 9º ano do Ensino Fundamental II, vencedora
regional da São Paulo Metropolitana e terceira colocada no Brasil. O evento foi promovido pela
União Postal Universal (UPU) e
realizado no Brasil pelos
Correios.
A singulariana foi contemplada com um certificado e
surpreendida com selos comemorativos com sua imagem estampada, os quais, podem ser
utilizados para postagem nos Correios. A unidade São Caetano também recebeu um certificado
em razão da participação da estudante na

atividade.
O tema do concurso foi Imagine que
você é uma carta que viaja no tempo. Que mensagem você quer deixar para seus leitores? A
ideia do evento é melhorar a alfabetização por meio da arte
epistolar (redação de cartas),
além de incentivar as crianças e
adolescentes a expressarem sua
criatividade e melhorar os conhecimentos linguísticos.
No início do segundo
semestre, a aluna também esteve no lançamento do selo especial da Copa
do Mundo no
Centro Cultural Correios,
onde participou
da obliteração e
ganhou um selo
comemorativo ao
lado do nadador olímpico Gustavo Borges.

1. Lívia com seus pais Mirela e Maurício Chiarotto 2. Os professores Vinícius Barbieri e Pamela Moraes ladeiam a estudante 3. Gercílio de Assis, assessor dos Correios, com o diretor Antônio Marchesan

Curso preparatório tem
foco em exames 2019

Aproveite as aulas
de Imersão

Estudantes, interessados em reforçar
seus conhecimentos para a maratona de vestibulares do próximo ano, já podem garantir bons
descontos na anuidade com o concurso de bolsas do Extensivo 2019 e Turma Medicina do
Singular Anglo. A prova acontecerá na quartafeira (7) às 16h30 e 19h30, nas unidades de Santo André, São Bernardo do Campo e São Caetano do Sul.
Os cursos chegam ao próximo ano
com material reformulado, aulas de Filosofia e
Sociologia, maior quantidade de simulados,
aprofundamento em redação e lista de exercícios extras. Também estarão disponíveis os
Cursos de Imersão, Obras Literárias - exigidas
na Fuvest e Unicamp, Atualidades, aulas de
Medicina Aplicada, ministradas por médicos e
muito mais.
O Turma Medicina visa atender o candidato que busca uma vaga no curso e sua qualidade pode ser comprovada pelos resultados
dos vestibulares de meio de ano, que registraram 34 aprovações. É disponibilizado em período integral, com carga horária que envolve o
mínimo de 42 aulas, podendo ser ampliada conforme necessidade e interesse. As inscrições e
mais informações estão disponíveis no portal
www.singular.com.br.

Com a proximidade dos principais
processos seletivos, o Singular Anglo Vestibulares intensificou os Cursos de Imersão, que
envolvem aulas aprofundadas de diversas disciplinas, voltados para alunos e não alunos.
Entre os temas ministrados na próxima
semana estão Biotecnologia no Enem e Probabilidade. Confira a programação completa no
portal do Singular.

Porquinho do Bem
desperta solidariedade
Nos próximos dias, o Colégio Singular
São Caetano iniciará a tradicional ação Porquinho do Bem, que ocorre desde 2014 e tem a
finalidade de encerrar o ano letivo dos alunos do
Ensino Fundamental I com a realização de uma
gincana solidária.
As turmas receberão um cofre em forma de porquinho, que será
mantido em sala de aula, sob a
guarda da professora. Os estudantes juntarão moedas
que serão revertidas em roupas e presentes para as crianças do Abrigo São Mateus.

Redação bem elaborada faz diferença no Enem
Amanhã às 13 horas, acontecerá o primeiro dia de prova do Enem – Exame Nacional
do Ensino Médio, que a cada ano ganha maior
proporção e espaço nas principais universidades do país. A prova terá a duração de cinco horas e meia e as disciplinas abordadas serão Linguagens e Ciências Humanas, incluindo a
redação.
Para um bom
desempenho na redação,
o professor de Gramática e Redação Vinícius
Barbieri, do Singular, dá
algumas dicas e conselhos. Segundo ele, os temas geralmente envolvem problemas e demandas sociais, exigindo uma conclusão com proposta de intervenção.
Por isso, a receita é uma só: estar por
dentro dos assuntos da atualidade a fim de criar
um bom repertório, com maior flexibilidade e
variedade de gêneros textuais. A clareza e coesão durante a montagem de um texto são funda-

Faça parte do
time singulariano
O Singular está recrutando universitários para fazer parte do seu quadro de plantonistas. Para participar é preciso cursar alguma graduação de licenciatura, em instituição com reconhecido conceito e que seja aprovado em exame de seleção, que acontecerá na próxima semana, no dia 13 de novembro.
Os selecionados atuarão no Plantão de
Dúvidas do Ensino Fundamental e Ensino Médio e Cursinho.
Mais informações no portal do Singular ou pelo telefone 4990-2000.

mentais. Outra dica é construir a redação com
argumentos que se complementam. É muito importante marcar a coerência dentro dos textos e
selecionar no repertório referências que afinam
as conclusões sobre o tema. Vale lembrar que a
argumentação não pode ser conflitante.
O ideal é dominar a gramática e a ortografia, além de evitar
os vícios de linguagem
escrita, gírias, abreviações de internet e expressões-chave. “Não
esqueça também que o
título precisa sintetizar a
opinião impressa no texto. Embora a criatividade deva ser incentivada,
é importante não se perder em divagações e o título é o cartão de visita
do seu texto. Ele é o primeiro guia da leitura.
Portanto, títulos muito herméticos, por exemplo, podem confundir o leitor e não entregar a
mensagem pretendida. Seja claro e conciso”,
recomenda o professor.

Workshop reúne
colaboradores
Pensando sempre em aprimorar,
qualificar e oferecer melhor qualidade de vida ao seu quadro de colaboradores, o Colégio Singular promoverá nesta segunda-feira
(5) às 18h30, o Workshop da Escola da Inteligência - Resolução de Problemas. A atividade será realizada no Liceu Monteiro Lobato (rua Elisa Fláquer, 167 - Santo André).
Na ocasião serão abordadas as habilidades para fortalecimento de competências e o desafio de resolver problemas.

