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Singular registra 57
aprovações em Medicina

O

processo seletivo 2019 está
apenas começando e o Colégio Singular e Singular Anglo
já registram, somente no concorrido curso de
Medicina, 57 aprovações em conceituadas
universidades.
Parte desse sucesso deve-se ao novo
curso preparatório Turma Medicina, lançado
neste ano com uma série de diferenciais. Ministrado em período integral, o curso possui carga
horária de 42 aulas, que pode ser ampliada com

outras atividades, como Obras Literárias, Atualidades, aulas de Medicina Aplicada - conduzidas por médicos que exploram os assuntos de
Biologia cobrados nos principais vestibulares,
Projeto de Redação - que compreende produção
de texto e correção nos critérios dos grandes
vestibulares e do Enem, além dos Cursos de
Imersão, que envolvem aulas aprofundadas de
diversas disciplinas.
Confira alguns estudantes que já garantiram vaga para 2019 na Uninove:

Júlia Baldo Ortega

Eduarda Lopes de Freitas

Diana Dotta Peixoto

Jorge Freitas Baueb

Lucas Mickael Moça de Paula

Giovanni Carlo Yeh Chiu Gerevini

Equipe singulariana
acompanha vestibulares

Papo Boa Prova
motiva estudantes

Amanhã (18), a Equipe dos Amarelinhos do Singular novamente estará presente nos
locais de prova da primeira fase da Unicamp –
Universidade Estadual de Campinas. Nesse dia,
será aplicada prova de conhecimentos gerais,
com 90 questões sobre o conteúdo desenvolvido no Ensino Médio. No portal do Singular, você encontra um vídeo com dicas e orientações.
Na terça-feira (20), a Equipe estará a
postos no vestibular da Faculdade de Medicina
ABC (FMABC) e, no sábado (24), no vestibular
de Medicina da USCS – Universidade de São
Caetano.
Formada por professores, coordenadores, diretores e funcionários do Singular, a
Equipe de Amarelinhos leva tranquilidade e
apoio aos vestibulandos.

Nos próximos dias 22 e 23 (quinta e
sexta-feira), as unidades do Colégio Singular
promoverão o Papo Boa Prova, com os alunos
da 3ª série do Ensino Médio. A atividade faz parte da tradição da rede de ensino de preparar o
aluno para a extensa temporada de vestibulares,
tranquilizando-o para esse momento tão importante, além de proporcionar uma grande confraternização entre todos, marcada por declarações
de apoio e incentivo da equipe de professores.

Ex-aluna é eleita
Miss ABCD
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Na última semana, foi divulgado o resultado da 14ª edição do concurso Miss ABCD
Be Emotion, que elegeu Thaís Bonome, ex-aluna do Colégio Singular São Caetano. A finalidade do evento foi escolher a mais bela representante da região para disputar a fase estadual.
Segundo Thaís, ela participou de diversas atividades no decorrer do concurso e
confessa ter estudado e se dedicado muito para a
fase de pergunta e resposta dos jurados. “Sinceramente, não achei que fosse ganhar”.
A nova miss estudou até 2013 no Singular e atualmente cursa o último semestre de
Administração na Universidade Mackenzie.

Família é tema de
palestra para educadores
Na quarta-feira (21) às 18 horas, o Colégio Singular São Caetano promoverá a palestra Constelação Familiar, ministrada pela neuropsicopedagoga Dayana Sartório.
São esperados cerca de 30 educadores
e a finalidade do encontro é explicar o que é
Constelação Familiar e como é importante para
o educador entender o que são sistemas e suas
aplicações na dinâmica escolar.

Thaís durante a coroação

Amistoso de voleibol

Jardim II participa de
primeira formatura
Para que os alunos da Educação Infantil comemorem o encerramento do seu primeiro
ciclo escolar, as unidades do Singular realizarão
as tradicionais formaturas. Na quinta-feira (22
de novembro) às 19 horas, acontecerá a festa
dos alunos do Liceu Monteiro Lobato, no Teatro
do Clube Atlético Aramaçan. Neste mesmo dia
às 18 horas, as crianças do Singular Júnior
também participarão da formatura no Primeiro
de Maio Futebol Clube.
Os diretores, equipes de coordenação e
orientação pedagógica estarão presentes nas solenidades como anfitriões dos formandos e seus
convidados.

Recentemente um amistoso de voleibol estremeceu a quadra da unidade Santo André do Colégio Singular, tendo na disputa a
equipe de ex-alunas entre os anos de 2008 e
2010 contra a atual equipe octacampeã dos Jogos Escolares de Santo André (JESA). O placar
foi de 3 x 1 para as veteranas.
A equipe de ex-alunas foi campeã do
JESA em 2010, também participou dos Jogos
Escolares do Estado de São Paulo (JEESP), assegurando o primeiro lugar nas fases Regional e
Grande São Paulo, além da quinta colocação na
fase Estadual. Atualmente algumas já são formadas e outras estão no final da graduação em
conceituadas universidades.

